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AVIZ  COMUN 
asupra  proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
 

În conformitate cu  prevederile  art.1 pct.2 şi art.9 din Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei  Deputaţilor şi  Senatului, Comisiile  juridice ale  
celor două Camere ale  Parlamentului au  fost sesizate, spre dezbatere  şi  avizare, cu 
Proiectul  Legii  bugetului  de stat  pe  anul 2010, trimis de Guvern. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, şi art.67 din Regulamentul Senatului, cu modificările şi completările 
ulterioare, membrii celor două Comisii, având cvorumul îndeplinit, au examinat 
proiectul de lege susmenţionat în şedinţa din 6 ianuarie 2010. 

Cele două Comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2010 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Înaltei Curţi de Casaţie 
şi  Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Curţii Constituţionale, Consiliului 
Legislativ, Avocatului Poporului, Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, 
Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Autorităţii Naţionale 
pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal şi Agenţiei Naţionale de 
Integritate. 

La lucrările celor două Comisii, au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi din partea următoarelor instituţii publice: Înalta Curte de Casaţie şi  
Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituţională, Consiliul 
Legislativ, Avocatul Poporului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, Ministerul  Justiţiei, Ministerul Public, Autoritatea Naţională pentru 
Supravegherea Datelor cu Caracter Personal, Agenţia Naţională de Integritate şi 
Ministerul Finanţelor Publice.  
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La această iniţiativă legislativă s-au depus amendamente de către mai 
mulţi domni şi doamne deputaţi şi senatori. 

În  urma dezbaterilor  şi a opiniilor  exprimate, membrii celor două 
Comisii juridice au hotărât, cu unanimitate de voturi, să  avizeze favorabil 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010 şi anexele la acesta cu privire la 
proiectele de buget ale Înaltei Curţi de Casaţie şi  Justiţie, Consiliului Superior al 
Magistraturii, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, 
Ministerul  Justiţiei, Ministerului Public, Consiliului Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii, Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Datelor cu 
Caracter Personal şi Agenţiei Naţionale de Integritate, cu amendamente admise 
care sunt redate în Anexa I care face parte integrantă din prezentul aviz. Singurul 
amendament respins este redat în Anexa II la prezentul aviz.  

În raport cu  obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege  face  parte  din 
categoria  legilor ordinare, urmând a fi adoptat cu  respectarea prevederilor art.76 
alin.(2) din Constituţia României, republicată. 
 
 
                          PREŞEDINTE,                                     PREŞEDINTE, 
                  Deputat Daniel BUDA                           Senator Toni GREBLĂ 
 
 



Anexa I 
 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 
 

Nr. crt. Textul proiectului de lege Amendament propus 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare 

1. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Anexa nr. 3/04/01/ Capitolul 5000 – Total 

General ………..83.701 mii lei. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
Anexa nr. 3/04/01/ Capitolul 5000 – Total 

General ………..103.612 mii lei. 
Se suplimentează bugetul cu suma de 19.911 
mii lei. 

Autori: deputaţii Florin Iordache, Bogdan 
Ciucă, Mate Andras Levente, Gheorghe 

Gabor, Tudor Chiuariu. 

 Pentru cheltuieli aferente pentru 
finanţarea a 50 de locuri vacante. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

2. Consiliul Superior al Magistraturii 
Anexa nr. 3/47/02/ Grupa 56/ Titlul VIII 

– Capitolul 5100 

Se suplimentează bugetul cu suma de 926 mii 
lei pentru proiectele de finanţare din fonduri 
externe. 
 

Autori: deputaţii Florin Iordache, Bogdan 
Ciucă, Mate Andras Levente, Gheorghe 

Gabor, Tudor Chiuariu. 

Este necesară această suplimentare pentru 
cofinanţarea proiectelor PHARE. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

3. Consiliul Superior al Magistraturii 
Anexa nr. 3/47/ Grupa 20/ Titlul II  

Se suplimentează bugetul cu suma de 1200 
mii lei. 
 

Autori: deputaţii Florin Iordache, Bogdan 
Ciucă, Gheorghe Gabor, Tudor Chiuariu. 

Este necesară această suplimentare pentru 
asigurarea pregătirii magistraţilor prin 
INM. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

4. Anexa nr. 3/17/02 
Ministerul Justiţiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Justiţiei, cu suma de 800 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului de investiţii 
„Reparaţii capitale la sediul Judecătoriei 
Gura Humorului.”  

 
    Autor: deputat Dan Gabriel Gospodaru – 

PD-L 

Se solicită admiterea amendamentului 
deoarece clădirea judecătoriei este foarte 
veche şi nu mai sunt asigurate condiţiile 
de securitate pentru personal şi pentru 
justiţiabili; sunt necesare lucrări urgente 
pentru înlocuirea acoperişului şi 
reabilitarea faţadei clădirii. Au fost 
parcurse toate etapele de proiectare şi 
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sunt necesare fonduri pentru începerea 
lucrărilor de execuţie. 

  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

5. Anexa nr.3/17/02 Ministerul Justiţiei 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Justiţiei, anexa 3/25/02, cu suma 
de 150 mii  lei pentru reamenajarea 
Penitenciarului de Minori şi Tineri 
Craiova, jud. Dolj. 
 

Autor: deputat  Lubanovici Mircea -  PD-L 

Este necesară îmbunătăţirea normelor de 
viaţă a minorilor şi tinerilor privaţi de 
libertate. 
Se are în vedere reamenajarea unui număr 
de 22 camere de detenţie (băi, paturi, 
pardoseli, sală de reeducare. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

6. Anexa nr.3/17/02 Ministerul Justiţiei 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Justiţiei, anexa 3/25/02, cu suma 
de 150 mii  lei pentru reamenajarea 
Penitenciarului de maximă siguranţă 
Botoşani. jud. Botoşani. 

Autor: deputat  Lubanovici Mircea -  PD-L 

Este necesară îmbunătăţirea condiţiilor de 
deţinere din cadrul secţiilor 3 şi 4 precum 
si amenajarea si dotarea camerelor unde 
sunt minori. Reamenajarea  spaţiului 
destinat activităţilor de reintegrare 
socială.  
Dotarea cabinetului medical cu o trusă de 
prim-ajutor care este foarte necesară 
deoarece distanta pana la cel mai apropiat 
spital este de 5 km. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

7.    Anexa nr.3/17 – Ministerul Justiţiei 
 

Se propune suplimentarea cu 5.000 mii lei a 
bugetului Ministerului Justiţiei pentru 
construirea Palatului de Justiţie al judeţului 
Vrancea. 
 
Autori: deputaţii Cristian Sorin Dumitrescu, 

Angel Tîlvar, Nicolae Ciprian Nica şi senator 
Miron Tudor Mitrea.

Motivare: 
Actualul sediu al Tribunalului Vrancea şi 
al Judecătoriei Focşani este o clădire de 
patrimoniu care se află încadrată în clasa 
1  
de risc seismic şi, conform raportului 
expertului tehnic atestat, trebuie 
consolidată în regim de urgenţă deoarece, 
în acest moment, este în pericol de 
prăbuşire. Totodată, clădirea în care îşi 
desfăşoară activitatea Parchetele de pe 
lângă Tribunalul Vrancea şi Judecătoria 
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Focşani este subiectul unui proces de 
revendicare. 
În sediul Palatului de Justiţie îşi vor 
desfăşura activitatea Tribunalul Vrancea, 
Judecătoria Focşani şi Parchetele de pe 
lângă Tribunalul Vrancea şi Judecătoria 
Focşani. 
Sursa de finanţare Fondul de Rezervă 
Bugetară la Dispoziţia Guvernului, Cap. 
5001, grupa 50, art. 01. 
 

8. Anexa 3/17/15 /Capitol 6110/Titlul 20  
„Bunuri şi servicii”– Ministerul Justiţiei 

Suplimentarea cu suma de 97.000 mii lei. 
 

Amendament : deputat Liana Dumitrescu. 

Fondurile prevăzute pentru plata 
utilităţilor şi plata hranei destinate 
persoanelor private de libertate asigură 
finanţarea sistemului penitenciar doar 
pentru o perioadă de 4 luni, ţinând cont şi 
de creşterile de preţuri la carburanţi, 
energie electrică şi alimente. Spre 
exemplu, la capitolul „Hrană persoane 
private de libertate”, alocaţia bugetară 
reprezintă aprox. 17% din necesarul 
solicitat, fapt cu un impact negativ 
deosebit asupra întregului sistem. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2010. 

9. Anexa 3/29 - Ministerul Public Se propune majorarea bugetului Ministerului 
Public cu suma de 511 mii lei la capitolul 
61.01.- Ordine publică şi siguranţa naţională, 
Titlul II- Bunuri si servicii, Art.20.30-Alte 
cheltuieli , alin 20.30.04-Chirii. 

 

Fondurile solicitate sunt necesare pentru 
închirierea unei locații pentru sediul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Mureș,  

Menționăm că alocarea acestei 
sume este absolut necesară întrucât 
potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 945/19.08.2009, intrată în vigoare la 
data de 15.09.2009 și Hotărârii 
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nr.18/14.10.2009 a Colegiului de 
conducere al Curții de Apel Târgu Mureș, 
s-a decis evacuarea Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Mureș, începând cu data 
de 01.01.2010, din clădirea ce servește în 
prezent ca sediu al Curții de Apel Târgu-
Mureș și al Judecătoriei Târgu-Mureș.  

 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2010. 

10. Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului Ministerului 
Public cu suma de 3.620 mii lei la capitolul 
61.01.-Ordine publică şi siguranţa naţională,, 
după cum urmează: 
Titlul I Cheltuieli de personal 3.200 mii lei 
 Titlul II-Bunuri si servicii,   255 mii lei 
Titlul XII Active nefinanciare    165 mii lei 
 

Autor: Procuror General, 
Laura Codruţa Kövesi 

 

Fondurile sunt necesare pentru asigurarea 
condițiilor destinate înființării și 
funcționării Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Ilfov ca unitate nouă de 
parchet,. 
Această unitate de parchet este prevăzută 
în anexa la Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, modificată şi 
republicată, iar până în anul 2009 nu au 
existat condiţiile necesare dării în 
funcţiune a unităţii, conform art.138 din 
legea menţionată.  

La data de 05.11.2009, ulterior 
depunerii de către Ministerul Public a 
proiectului de buget la Ministerul 
Finanţelor Publice, Primăria Oraşului 
Buftea a comunicat că lucrările de 
amenajare a sediului Tribunalului Ilfov şi 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov 
urmau a fi finalizate până la data de 
15.11.2009, creându-se condiţiile 
necesare desfăşurării activităţii.  

Conform hotărârilor emise în anul 
2009 de Consiliul Superior al 
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Magistraturii, au fost promovaţi procurori 
în funcţii de execuţie la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Ilfov, desfăşurându-şi 
activitatea la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti.  
Având în vedere depunerea la Parlament 
a proiectului Codului de procedură penală 
şi viitoarele reguli de competenţă cu 
accent pe parchetele de pe lângă 
tribunale, apreciem că se impune 
începerea activităţii acestei unităţi 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2010 

11. Anexa 3/29 Ministerul Public Se propune majorarea bugetului Ministerului 
Public cu suma de 138 mii lei la capitolul 
61.01.-Ordine publică şi siguranţa naţională,, 
titlul 56 Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile postaderare, alin. 
56.15 Alte programe comunitare finanţate în 
perioada 2007-2013, astfel încât la această 
poziţie suma să fie de 836 mii lei. 
 

Autor: Procuror General, 
Laura Codruţa Kövesi 

 

Fondurile reprezintă cofinanţarea 
naţională a României  aferentă proiectelor 
cu finanţare externă nerambursabilă 
postaderare deja contractate de Ministerul 
Public. 
Aceste sume angajează răspunderea 
Guvernului României şi condiţionează 
acordarea fondurilor externe 
nerambursabile complementare care au 
fost deja disponibilizate de Comisia 
Europeană. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010 

12. Anexa 3/29 Ministerul Public 
Anexa 3/2901/02 Ministerul Public 

 

Se propune în bugetul Ministerului Public, la 
Anexa 3/29/02 , la capitolul 61.01 Ordine 
publică şi siguranţă naţională, titlul 56 
Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, diminuarea cu 
suma de 16 mii lei la alin. 56.14 ”Programe 
finanțate din Facilitatea de tranziție” și 
majorarea cu aceeași sumă a alin. 56.15 ”Alte 

Pentru asigurarea minimului necesar 
desfăşurării activităţilor în derulare în 
anul 2010, aferente proiectului PICCJ 
Grant Comisia Europeană 
JLS/2008/JPEN/029 Îmbunătăţirea 
cunoştinţelor şi abilităţilor procurorilor 
români şi bulgari în aplicarea 
instrumentelor de cooperare judiciară 



programe comunitare finanțate în perioada 
2007-2013”, astfel încăt propunerea 
Ministerului Public la aceste poziții să fie de 
603 mii lei, respectiv 714 mii lei; 
Se propune în bugetul Ministerului Public, la 
Anexa 3/2901/02 , la capitolul 61.01 Ordine 
publică şi siguranţă naţională, titlul 56 
Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare diminuarea cu 
suma de 100 mii lei la alin. 56.15 ”Alte 
programe comunitare finanțate în perioada 
2007-2013”, astfel încât suma prevăzută la 
titlul 56 să fie de 841 mii lei.  
 

Autor: Procuror General, 
Laura Codruţa Kövesi 

internaţională.  
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Public. 

13. Anexa 3/29/01 Ministerul Public 
Anexa 3/29/02 Ministerul Public 

Anexa 3/2901/01 Direcţia Naţională 
Anticorupţie 

Anexa 3/2901/02 Direcţia Naţională 
Anticorupţie 

 
 
 

Se propune modificarea Anexei nr. 3/29/01 şi 
Anexei nr. 3/2901/01, astfel: 
- Reintroducerea la cap. 68.01 ”Asigurări și 
asistență socială”, titlul 51 ”Transferuri între 
unități ale administrației publice”, a sumei de 
12 mii lei.  
Se propune modificarea Anexei nr. 3/29/02 și 
Anexei nr. 3/2901/02, astfel: - Introducerea la 
cap. 68.01 ”Asigurări și asistență socială”, a 
titlului 51 ”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, alin. 51.01.26 
”Transferuri privind contribuția de sănătate 
pentru persoanele aflate în concediu pentru 
creșterea copilului”, în sumă de 12 mii lei. 
  

Autor: Procuror General, 
Laura Codruţa Kövesi 

 

Fondurile reprezintă contribuția de 
sănătate pentru femeile ofițeri de poliție 
judiciară din cadrul Direcției Naționale 
Anticorupție, aflate în concediu pentru 
creșterea copilului, sumă cuprinsă de 
altfel în proiectul de buget pe anul 2010 
transmis de către Ministerul Public la 
Ministerul Finanțelor Publice cu 
scrisoarea nr. 2106/C/2009. 
Menționăm că această natură de cheltuieli 
este cuprinsă în proiectul de buget pe anul 
2010 transmis de către Ministerul Public, 
fiind aferentă plății indemnizațiilor 
pentru creșterea copilului până la 2 ani în 
cuantum de 220 mii lei, sumă inclusă în 
cadrul titlului 57 ”Asistență socială” și 
subcapitolului 68.01.06 ”Asistență 
socială pentru familie și copii”. 
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Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Public 
 

14. Anexa 3/29/01 Ministerul Public 
Anexa 3/29/11 Ministerul Public 

Anexa 3/2901/01 Direcţia Naţională 
Anticorupţie 

Anexa 3/2901/11 Direcţia Naţională 
Anticorupţie 

 
Anexa 3/2902/01 DIICOT 
Anexa 3/2902/11 DIICOT 

 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Public cu suma de 4.222 mii lei 
la sursa 08 Fonduri externe nerambursabile, 
capitolul 61.08 Ordine publică şi siguranţă 
naţională, din care: 

DNA   = 1.370 mii lei 
DIICOT = 1.359 mii lei.  

 
Autor: Procuror General, 

Laura Codruţa Kövesi 
 

Precizăm că diferența de 4.222 lei 
față de suma propusă inițial prin proiectul 
de buget pe anul 2010 de către  
Ministerul Public se datorează  necesităţii 
respectării proiectelor aprobate de 
Comisia Europeană şi deja contractate de 
Ministerul Public, care angajează 
răspunderea Guvernului României. 
Precizăm că aceste fonduri nu sunt 
susţinute de la bugetul de stat, ci sunt 
finanţate direct de UE.  

Subliniem că aceste sume au fost 
deja aprobate şi disponibilizate de 
Comisia Europeană conform contractelor 
încheiate, în vederea efectuării plăților de 
către OPCP în cursul anului 2010.  

Precizăm, de asemenea, că sumele 
au fost fundamentate şi detaliate în cadrul 
fișelor de proiect conform metodologiei 
de elaborare a proiectului de buget pe 
anul 2010 transmisă de către Ministerul 
Finanțelor Publice, Ministerul Public 
elaborând aceste propuneri funcție de 
prioritățile programului sectorial, în 
condițiile în care Ministerul Finanțelor 
Publice nu a impus restricții prin 
stabilirea de limite de cheltuieli pentru 
această sursă de finanțare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2010 
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15. Consiliul Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii 

Anexa nr. 3/10/5000/grupa 10/Titlul I 
Cheltuieli de personal ....11 634 mii lei 

 

Consiliul Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii 

Anexa nr. 3/10/5000/grupa 10/Titlul I 
Cheltuieli de personal .... 12 557 mii lei  
 

Autor: Máté András deputat UDMR 

Pentru asigurarea funcţionării instituţiei 
cel puţin la nivelul actual.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

16. Consiliul Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii 

Anexa nr. 3/10/5000/Titlul II Bunuri şi 
servicii –încălzit, iluminat şi forţă 

motrică 
20/01/03.......300 mii lei 

 

Anexa nr. 3/10/5000/Titlul II Bunuri şi 
servicii – încălzit, iluminat şi forţă 
motrică.......375 mii lei  
 

Autor: Máté András deputat UDMR 

Pentru asigurarea funcţionării instituţiei 
cel puţin la nivelul actual.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

17. Consiliul Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii 

Anexa nr. 3/10/5000/grupa 10/ Titlul II 
Bunuri şi servicii - poştă, telecomunicaţii 

20/01/08 ...... 173 mii lei 
 

Anexa nr. 3/10/5000/grupa 10/ Titlul II 
Bunuri şi servicii - poştă, 
telecomunicaţii......275 mii lei 
 

Autor: Máté András deputat UDMR 

Pentru asigurarea funcţionării instituţiei 
cel puţin la nivelul actual.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

18. Consiliul Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii 

Anexa nr. 3/10/5000/grupa 10/ Titlul II 
Bunuri şi servicii – materiale şi prestări 

servicii cu caracter funcţional 
20/01/09...............300 mii lei 

 

Anexa nr. 3/10/5000/grupa 10/ Titlul II 
Bunuri şi servicii – materiale şi prestări 
servicii cu caracter funcţional........ 
347 mii lei . 
 

Autor: Máté András deputat UDMR 

Pentru asigurarea funcţionării instituţiei 
cel puţin la nivelul actual.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

19. Consiliul Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii 

Anexa nr. 3/10/5000/grupa 10/ Titlul II 
Bunuri şi servicii – materiale de 

curăţenie 
20/01/02........20 mii lei 

Anexa nr. 3/10/5000/grupa 10/ Titlul II 
Bunuri şi servicii – materiale de 
curăţenie........30 mii lei. 
 
Autor: Máté András deputat UDMR 

Pentru asigurarea funcţionării instituţiei 
cel puţin la nivelul actual.  
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

20. Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
 
Anexa nr. 3/50/01/ Titlul 5101/ Grupa 10 
– „Cheltuieli de personal”

Se solicită majorarea bugetului cu suma de 
329 mii lei.  
( de la 2875 mii lei la 3277 mii lei). 
 

Autori: Comisia juridică a Camerei 

Este necesară suplimentarea acestei sume 
în vederea respectării Recomandării 
Uniunii Europene pentru ocuparea 
posturilor prevăzute de Legea nr. 
102/2005 (referitoare la Spaţiul 
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Deputaţilor şi Comisia juridică a Senatului. SCHENGEN). 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară aflat 
la dispoziţia Guvernului. 

21. Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
 
Anexa nr. 3/50/01/ Titlul 5101/ Grupa 20 
– „Bunuri şi servicii”.

Se solicită majorarea bugetului cu suma de 
166 mii lei.  
( de la 1528 mii lei la 1608 mii lei) 
 

Autori: Comisia juridică a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia juridică a Senatului.

Este necesară suplimentarea acestei 
sume pentru asigurarea funcţionării 
autorităţii pe activitatea de control.
Sursa: Fondul de rezervă bugetară aflat 

la dispoziţia Guvernului. 
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ANEXA II 
 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 

 
Nr. 
crt. 

Textul proiectului de lege Amendament propus 
 (autorul amendamentului) 

 

Motivare/Sursa de finanţare Motivele respingerii 

1. Anexa 3/17/ Capitol 6101/ 
Subcapitol 07 – Ministerul 

Justiţiei 

Se propune alocarea sumei de 1000 
mii lei pentru Penitenciarul de femei 
Târgşor in vederea executării 
lucrărilor pentru forarea unui put de 
apa, alimentare apa si staţie de 
epurare 

Senator Sorin Serioja Chivu - 
independent 

Necesitatea creării reţelei de apă 
şi canalizare pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
locuire din Penitenciarul de 
femei Târgşor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Administraţiei Prezidenţiale 
 

 Prin vot, membrii celor 
două Comisii juridice au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât sursele 
indicate de autorul 
amendamentului nu sunt 
sustenabile. 
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