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                Bucureşti, 11.02.2019 
 
 
 
Către,	
	

COMISIA	DE	BUGET,	FINANȚE	ȘI	BĂNCI	A	CAMEREI	DEPUTAȚILOR			
	

COMISIA	PENTRU	BUGET,	FINANȚE,	ACTIVITATE	BANCARĂ	ȘI	PIAȚA	DE	
CAPITAL	A	SENATULUI	

	
	
	
	

Vă	 înaintăm,	alăturat,	avizul	comun	 la	Proiectul	Legii	bugetului	de	stat	

pe	anul	2019,	transmis		prin	adresele	cu	nr.	PL‐x	26/2019,	respectiv	L88/2019.	

	
	
	
	
	
	

			PREŞEDINTE,	 																							PREŞEDINTE,	 	 									PREŞEDINTE,	
	
	Nicușor	HALICI													Robert‐Marius	CAZANCIUC										George	Edward	DIRCĂ	
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PL‐x	26/2019	 L88/2019 L88/2019

	

Bucureşti,	11.02.2019	
	

AVIZ	COMUN	
asupra	proiectului	Legii	bugetului	de	stat	pe	anul	2019	

	

În	 conformitate	 cu	 prevederile	 art.21	 din	Regulamentul	activităţilor	 comune	ale	Camerei	Deputaţilor	 şi	Senatului,	 republicat,	

Comisiile	juridice	ale	celor	două	Camere	ale	Parlamentului	și	Comisia	pentru	constituţionalitate	din	cadrul	Senatului	au	fost	sesizate,	

spre	dezbatere	şi	avizare,	cu	proiectul	Legii	bugetului	de	stat	pe	anul	2019.	

Potrivit	 prevederilor	 art.21	 și	 art.27	 din	 Regulamentul	 activităţilor	 comune	 ale	 Camerei	 Deputaţilor	 şi	 Senatului,	membrii	

comisiilor	reunite	au	examinat	proiectul	de	lege	în	şedinţa	din	data	de	11	februarie	2019.	

Consiliul	Legislativ,	prin	avizul	cu	nr.	72	din	8	februarie	2019,	a	avizat	favorabil,	cu	observaţii	şi	propuneri,	proiectul	de	lege.	

Consiliul	Suprem	de	Apărare	a	 Țării	a	 avizat	 propunerile	 de	 buget	 pentru	 anul	 2019	 ale	Ministerului	Apărării	Naționale,	

Ministerului	Afacerilor	Interne,	Serviciului	Român	de	Informații,	Serviciului	de	Informații	Externe,	Serviciului	de	Protecție	și	Pază	și	

Serviciului	de	Telecomunicații	Speciale,	în	ședința	din	data	de	19.12.2018.	
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Consiliul	Economic	şi	Social,	prin	avizul	nr.566	din	data	de	5	 februarie	2019,	 în	conformitate	cu	prevederile	art.5	 lit.a)	din	

Legea	nr.248/2013,	a	avizat	favorabil	proiectul	de	act	normativ.	
	

Cele	trei	comisii,	reunite	în	ședința	comună	desfășurată	în	data	de	11	februarie	2019,	au	analizat	proiectul	Legii	bugetului	de	

stat	pe	anul	2019,	avizele	Consiliului	Suprem	de	Apărare	a	Țării,	al	Consiliului	Legislativ,	al	Consiliului	Economic	şi	Social,	opinia	

Consiliului	 Fiscal,	 anexele	 proiectului	 de	 buget	 şi	 amendamentele	 depuse	 de	 deputaţi	 şi	 senatori.	 Deputații	 și	 senatorii	 au	 fost	

prezenți	la	lucrările	comisiilor	conform	listelor	de	prezență.	

La	 lucrările	 celor	 trei	 comisii	 reunite,	 au	 participat,	 în	 calitate	 de	 invitaţi,	 reprezentanţi	 din	 partea	 următoarelor	 instituţii	

publice:	Ministerul	Finanțelor	Publice,	 Înalta	Curte	de	Casație	 și	 Justiție,	Consiliul	Superior	al	Magistraturii,	Curtea	Constituţională,	

Consiliul	 Legislativ,	 Avocatul	 Poporului,	 Consiliul	 Naţional	 pentru	 Studierea	 Arhivelor	 Securităţii,	 Ministerul	 Justiţiei,	 Ministerul	

Public,	Agenţia	Naţională	de	Integritate,	Autoritatea	Naţională	de	Supraveghere	a	Prelucrării	Datelor	cu	Caracter	Personal,	Autoritatea	

Naţională	pentru	Restituirea	Proprietăţilor,	Inspecția	Judiciară	și	Ministerul	pentru	Relaţia	cu	Parlamentul.		

În	urma	dezbaterilor	şi	a	opiniilor	exprimate,	membrii	celor	trei	comisii	reunite	au	hotărât,	cu	majoritate	de	voturi,	să	avizeze	

favorabil	proiectul	Legii	bugetului	de	 stat	pe	anul	2019,	cu	amendamentele	admise	 și	respinse,	 cuprinse	 în	 anexele	 care	 fac	

parte	integrantă	din	prezentul	aviz.	

În	raport	cu	obiectul	de	reglementare	şi	conţinutul	său,	proiectul	de	lege	face	parte	din	categoria	legilor	ordinare,	urmând	a	fi	

adoptat	cu	respectarea	prevederilor	art.65	alin.(2)	lit.b)	din	Constituţia	României,	republicată.	

		
																			PREŞEDINTE,																																																					PREŞEDINTE,																																																																											PREŞEDINTE,	
																	Nicușor	HALICI										 																											Robert‐Marius	CAZANCIUC																																																						George	Edward	DIRCĂ	
	
	
												Consilier	parlamentar,	 	 	 										Consilier	parlamentar,		Costel	Gruia																																											Consilier	parlamentar,	
																	Alina	Grigorescu																																										Consilier	parlamentar,		Raluca	Cremenescu																																												Raluca	Dobre							
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ANEXA 1 la AVIZUL COMUN Nr. 4c-13/72/2019 
XIX/38/2019 

LXVIII/305/2019 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2019 

 
Anexa 3/17 Ministerul Justiției 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ Sursa de 

finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 
1. Anexa nr. 3 /17 / Ministerul 

Justiţiei/ Capitolul 5001/paragraf A 
articol 28, denumire indicator II. 
Credite bugetare Ajutor public 
judiciar 

Propunem majorarea sumei cu 23.000 mii lei 
de la 37.000 mii lei la 60.000 mii lei.  
 
Autor:  
 
Senator Cătălin-Daniel FENECHIU  
Grup Parlamentar al Partidului Naţional 
Liberal 
 
 
 

Insuficienta bugetare a 
asistenței judiciare este din 
ce în ce mai evidentă de la an 
la an. Spre exemplu, anul 
trecut suma alocată asistenței 
judiciare, mai mare ca cea 
prevăzută pentru anul acesta, 
a ajuns abia pentru primele 8 
luni de zile, fiind necesară o 
rectificare bugetară, care însă 
s-a făcut către sfârșitul anului 
și care a generat mari 
probleme în sistem – 
întârzieri de luni de zile, 
nemulțumirea avocaților și 
retragerea unora din rândul 
avocaților care prestează 
serviciile de asistență 
judiciară. Cum premisa 
serviciului public este aceea 
de a se asigura o apărare 
efectivă în scopul ca 
justițiabilul să beneficieze de 
un proces echitabil apreciem 
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că, subfinanțarea asistenței 
publice judiciare și bugetare 
unor sume evident 
insuficiente nu este de natură 
de a asigura funcția acestui 
serviciu public. De altfel, 
nemulțumirea avocaților este 
de notorietate chiar în 
această perioadă existând un 
proces al avocaților  

Sursa de finanțare:  

Se asigură prin diminuarea 
cu 23.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/65 
Ministerul Finanțelor Publice 
– Acțiuni Generale. 
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Anexa 3/29- Ministerul Public 
 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 
1. Anexa nr. 3 /29 Ministerul Public / 

capitol 5401 paragraf A articol 28, 
denumire indicator II.Credite 
bugetare Ajutor public judiciar 

Propunem majorarea sumei cu 8.995 mii lei de 
la 1005 mii lei la 10.000 mii lei. 

 
Autor: 
Senator 

Cătălin-Daniel FENECHIU 
Grup Parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal 
 

Insuficienta bugetare a 
asistenței judiciare este din 
ce în ce mai evidentă de la an 
la an. Spre exemplu, anul 
trecut suma alocată asistenței 
judiciare, mai mare ca cea 
prevăzută pentru anul acesta, 
a ajuns abia pentru primele 8 
luni de zile, fiind necesară o 
rectificare bugetară, care însă 
s-a făcut către sfârșitul anului 
și care a generat mari 
probleme în sistem – 
întârzieri de luni de zile, 
nemulțumirea avocaților și 
retragerea unora din rândul 
avocaților care prestează 
serviciile de asistență 
judiciară.  
Cum premisa serviciului 
public este aceea de a se 
asigura o apărare efectivă în 
scopul ca justițiabilul să 
beneficieze de un proces 
echitabil apreciem că, 
subfinanțarea asistenței 
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publice judiciare și bugetare 
unor sume evident 
insuficiente nu este de natură 
de a asigura funcția acestui 
serviciu public. De altfel, 
nemulțumirea avocaților este 
de notorietate chiar în 
această perioadă existând un 
proces al avocaților   
 
Sursa de finanțare: Se 
asigură prin diminuarea cu 
8.995 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/65 
Ministerul Finanțelor Publice 
– Acțiuni Generale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

ANEXA 2 la AVIZUL COMUN Nr. 4c-13/72/2019 
XIX/38/2019 

LXVIII/305/2019 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2019 

 
Anexa 3/17 Ministerul Justiției 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ Sursa de 

finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 
1. Anexa nr.3/17 /02 Ministerul 

Justiției/ Capitol 5000, Grupa 10, 
Titlul I Cheltuieli de personal  
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL cu suma de 
65.000 mii lei în vederea finanţării a 500 de 
posturi din schema de personal a serviciilor de 
probaţiune. 
 
Autori: 
Dep. Gabriel Andronache 
Dep. Ioan Cupșa 
Dep. Cătălin Predoiu 
Dep. Valeria Schelean Șomfelean 
Dep. Cristina Trăilă 
Dep. Vasile Varga 
Senator Laura – Iuliana Scântei 
Senator Alina - Ștefania Gorghiu 
Senator Nicoleta Pauliuc 
Senator Daniel Fenechiu 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Este de extremă urgenţă 
asigurarea personalului 
necesar pentru structurile 
locale de probaţiune, 
începând chiar din cursul 
anului 2019, cunoscându-se 
faptul că ulterior asigurării 
finanţării urmează procesul 
de ocupare a locurilor prin 
concursuri publice. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
65.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
TITLUL VII - ALTE 
CHELTUIELI – CREDITE 
ANGAJAMENTE 

 

2. Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 10/ 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 

Este nevoie de plata sumelor 
restante pentru plata 
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TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 
 

Capitolul 5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL cu suma de 
17.696 mii lei în vederea achitării sumelor 
restante pentru plata retroactiva a unor 
drepturi pentru grefieri, ca efect al calculului 
greșit al salariilor, pentru perioada aprilie 
2015-iunie 2018.  
 
Autor: 
Dep. Ioan CUPȘA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

retroactiva a unor drepturi 
pentru grefieri, ca efect al 
calculului greșit al salariilor, 
pentru perioada aprilie 
2015-iunie 2018, 
(176.961.630 lei)  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
17.696 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
TITLUL VII - ALTE 
CHELTUIELI – CREDITE 
ANGAJAMENTE 
 

3. Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 10/ 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL cu suma de 
3.498  mii lei pentru prevederea in buget a 
sumelor necesare promovării în grad/treaptă 
superioară sau din studii medii în studii 
superioare. 
 
Autor: 
Dep. Ioan CUPȘA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Prevederea în buget a 
sumelor necesare promovării 
în grad/treaptă superioară 
sau din studii medii în studii 
superioare, (34.987.342 lei) 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
3.498  mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
TITLUL VII - ALTE 
CHELTUIELI – CREDITE 
ANGAJAMENTE 
 

 

4. Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Se propune suplimentarea sumelor prevăzute Suplimentarea schemelor de  
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Justiţiei/ Capitolul 5000/Grupa 10/ 
TITLUL I CHELTUIELI DE 
PERSONAL 
 

la Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5000/Grupa 10/ TITLUL I 
CHELTUIELI DE PERSONAL cu suma de 
10.693 mii lei pentru suplimentarea schemelor 
de personal cu 250 posturi de grefier in acest 
an, în total 1000 în următorii 4 ani pentru a se 
ajunge la dezideratul de 2 grefieri la un 
judecător/procuror, în prezent avem 7629 
grefieri la 4239 judecători (instante) și 2041 
grefieri la 2973 procurori (parchete) 
 
Autor: 
Dep. Ioan CUPȘA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

personal cu 1000 posturi de 
grefier, pentru a se ajunge la 
dezideratul de 2 grefieri la 
un judecător/procuror, in 
prezent avem 7629 grefieri la 
4239 judecători (instanțe) și 
2041 grefieri la 2973 
procurori (parchete). Impact 
financiar 7.129.000 lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
10.693 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE  
TITLUL VII - ALTE 
CHELTUIELI – CREDITE 
ANGAJAMENTE 
 

5. Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul 
Justiţiei/ Capitolul 5001/Grupa 
71/Articol 01/Alineat 01 Construcţii 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3 /17 /02 Ministerul Justiţiei/ 
Capitolul 5001/Grupa 71/Articol 01/Alineat 01 
Construcţii cu suma de 35.000 mii lei în 
vederea realizării de investiţii noi pentru 
construirea de noi spaţii pentru detenţie sau 
modernizarea unor spaţii cu destinaţia de 
penitenciar.  
 
Autori: 
Dep. Gabriel Andronache 
Dep. Ioan Cupșa 
Dep. Cătălin Predoiu 
Dep. Valeria Schelean Șomfelean 

Investiţiile în construirea de 
noi penitenciare sau 
modernizarea unor spaţii 
care pot avea cu uşurinţă 
destinaţia de penitenciare 
(de ex. foste unităţi militare 
dezafectate) reprezintă 
singura soluţie pentru 
eliminare problemei 
suprapopulării în 
penitenciarele româneşti.  
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 
35.000 mii lei a sumelor 
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Dep. Cristina Trăilă 
Dep. Vasile Varga 
Senator Laura – Iuliana Scântei 
Senator Alina - Ștefania Gorghiu 
Senator Nicoleta Pauliuc 
Senator Daniel Fenechiu 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 
 

prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACȚIUNI GENERALE  
TITLUL VII- ALTE 
CHELTUIELI – CREDITE 
ANGAJAMENTE 

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

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3 / 17 / 02 Ministerul Justiției cu 
suma de 40.000 mii lei, în vederea majorării  
onorariilor cuvenite avocaților pentru 
prestarea serviciilor de asistență judiciară în 
materie penală, în cadrul sistemului de ajutor 
public judiciar, a serviciilor de asistență 
judiciară și extrajudiciară, precum și pentru 
asigurarea serviciilor de asistență judiciară 
privind accesul internațional la justiție în 
materie civilă și cooperarea judiciară 
internațională în materie penală 
 
Autori:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 
 

Pentru o bună și corectă 
finanțare a serviciilor de 
asistență judiciară se impune 
majorarea, de urgență, a 
onorariilor pentru aceste 
servicii.  
 
Sursa de finanțare:  
Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI   

 

7. Anexa nr. 3 / 17 / 02 Ministerul 
Justiției 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3 / 17 / 02 Ministerul Justiției cu 
suma de 10.000 mii lei, în vederea majorării  

De 10 ani, adică din anul 
2009, tarifele pentru 
traduceri judiciare efectuate 
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tarifelor pentru servicii de traduceri judiciare. 
 
Autori:  
Florin ROMAN - Deputat PNL 
Claudiu RĂCUCI - Deputat PNL 
Olar CORNELIU - Deputat PNL 
Sorin BUMB - Deputat PNL 
Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

de traducători autorizați nu 
au mai fost indexate sau 
majorate. Pentru acest 
motiv, traducătorii autorizați 
refuză să mai presteze astfel 
de servicii. Se impune, de 
urgență, alocarea de sume 
suplimentare, în vederea 
indexării acestor tarife. 
 
Sursa de finanțare: Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI   
 

8. Ministerul Justiției  
Anexa nr. 3/17 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN 
MEDIU ALE ORDONATORULUI 
Subcapitolul 3.3. Coordonarea 
sistemului penitenciar 
3.3.1. Modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii sistemului penitenciar 
 

Se propune alocarea sumei de 22500 mii lei 
pentru construcţia unui nou penitenciar care 
va fi construit în afara municipiului Timişoara, 
județul Timiș.  
 
 
 
 
 
 
Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean, deputat 
Grupul parlamentar al PMP 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
mutarea şi  reabilitarea 
clădirii penitenciarului deja 
existent în afara municipiului 
Timişoara în scopul  
dezvoltării infrastructurii 
sistemului administrației 
penitenciare în conformitate 
cu prevederile legale și 
normele europene de 
detenție pentru 
îmbunătățirea condițiilor de 
detenție ale persoanelor 
private de libertate. 
 
Sursa de finanţare: - de la 
bugetul de stat alocat 
Ministerului Justiției mărit 
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cu 6,4%  
 

9. Ministerul Justiției, Anexa nr. 3/17  
Capitolul 5001/grupa 10/ subcapitol 
01/ art. 01/ alin./ 01 
Salarii de bază 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma 
de 20.000 mii lei pentru dublarea posturilor 
din cadrul ANC, în interesul statului și al 
românilor care solicită redobândirea 
cetățeniei române. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul parlamentar PMP  
 
 

În momentul de față, în 
cadrul ANC, programările 
românilor care depun 
dosarele de redobândire a 
cetățeniei se fac online, 
pentru 4 zile din săptămână, 
în limita a 400 de solicitanți 
pe zi. Acest număr este 
insuficient și nu răspunde 
necesităților reale. ANC este 
o instituție strategică. 
Interesul statului român și al 
românilor care solicită 
redobândirea cetățeniei este 
ca ANC să funcționeze la 
maximă capacitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Justiției, prin 
redistribuirea fondurilor din 
alte capitole bugetare  
 

 

10. Ministerul Justiției, Anexa nr. 3/17 
Capitolul 5001/grupa 10/ subcapitol 
01/ CHELTUIELI DE PERSONAL 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei 
pentru trimiterea unui magistrat de legătură în 
Italia, de către partea română. 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul parlamentar PMP  

La momentul actual, în Italia 
există 2.703 deținuți români, 
reprezentând un procent de 
13,61% din întreaga 
populație străină deținută. 
Cu toate eforturile 
organizatorice și 
operaționalitatea 
ministerelor, există situații în 
care transferul deținuților 
devine un proces dificil. 
Către statul român se fac 
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aproximativ 100 de 
transferuri pe an iar acest 
număr este în scădere. Au 
fost 90 de transferuri în anul 
2014, 110 în anul 2015, 89 în 
anul 2016 și 36 doar în 
prima jumătate a anului 
2017, ceea ce înseamnă 
aproximativ 70 de persoane 
până la sfârșitul anului. 
Trimiterea în Italia a unui 
magistrat, de către partea 
română, ar relansa schimbul 
de informații și ar accelera 
procedurile bilaterale ale 
acestor cazuri de transfer. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerul Justiției, 
prin redistribuirea fondurilor 
din alte capitole bugetare 
 

11. Anexa nr. 3 /17 /17 Ministerul 
Justiţiei/TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa nr. 3 /17 /17 Ministerul 
Justiţiei/TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 cu suma de 25.000 mii 
lei în vederea accelerării procesului de 
informatizare a instanțelor de judecată.  
 
Autori: 
Senator Laura – Iuliana SCÂNTEI 
Senator Alina - Ștefania GORGHIU 
Senator Nicoleta PAULIUC 
Dep. Gabriel ANDRONACHE 

O bună administrare a 
justiției presupune adecvarea 
mijloacelor aflate la 
dispoziția instanțelor pentru 
efectuarea și comunicarea 
actelor de procedură cât și 
pentru asigurarea cât mai 
facilă a accesului părților la 
dosarul dedus activității de 
judecată. De aceea 
considerăm necesară 
alocarea sumei de 25.000 
mii lei cu destinația specială 
prevăzută în amendament. 
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Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 
Dep. Valeria SCHELEAN ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 
 

Sursa de finanţare:  
Din creditele de angajament 
prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI GENERALE/ 
Capitol 5000/Grupa 55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI. 

12. Ministerul Justiției 
Anexa3/17/02 
Capitol 5001/Grupa71/Titlul 
XIII/Articol01/Alineat01 

Alocarea sumei de 27.000 mii lei pentru 
reabilitarea Palatului de Justiție din Sibiu  
 
Dep. Dan Barna, USR 

În septembrie 2019 se vor 
împlini opt ani de când 
Palatul Justiției din Sibiu, 
situat pe bulevardul 
Victoriei, a intrat în lucrări 
de reabilitare. Pentru 
finalizarea lucrărilor este 
nevoie de aproximativ 
27.000 mii lei. Tribunalul 
Sibiu și Judecătoria Sibiu 
funcționează de 8 ani în 
spații improprii desfășurării 
actului de justiție. În prezent, 
cele două instituții 
funcționează într-o clădire 
transferată în administrare, 
pentru o perioadă de 5 ani, 
de la Ministerul Apărării 
Naționale la Ministerul 
Justiției. În mai 2019 expiră 
acest termen, situația 
viitoare a celor instituții fiind 
incertă. Lucrările de 
reabilitare sunt de maximă 
importanță, având în vedere 
și faptul că Palatul de 
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Justiție este o clădire de 
patrimoniu.  
/ 
Sursa de finanțare: 
Ministerul Justiției 
Anexa3/17/02 
Capitol 5001/Grupa71/Titlul 
XIII/Articol01/Alineat01 

13. Anexa 3/17/27, pg. 19 din 46, cod 
program 654 ”Coordonarea 
sistemului penitenciar”, cod indicator 
6801 ” ASIGURARI SI ASISTENTA 
SOCIALA” 

Suma de 4.784 se înlocuiește cu suma de 7.749 
la rubrica credite de angajament, iar suma de 
4.784 se înlocuiește cu suma de 7.749. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Pentru asigurarea unor 
conditii corespunzatoare de 
viata pentru persoanele 
private de libertate, care sa 
corespunda cerintelor 
impuse de Uniunea 
Europeana este necesară o 
creștere a sumelor alocate 
Administrației Naționale a 
Penitenciarelor. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, 
articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

 

14. Anexa 3/17/27, pg. 20 din 46, cod 
program 654 ”Coordonarea 
sistemului penitenciar”, cod indicator 
5008 ” FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE” 

Suma de 35.443 se înlocuiește cu suma de 
35.574 la rubrica credite de angajament. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Este nevoie de suplimentarea 
sumei necesare asigurării 
cofinanțării pentru obținerea 
fondurilor externe 
nerambursabile. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la 
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Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, 
articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

15. Anexa 3/17/27, pg. 20 din 46, cod 
program 654 ”Coordonarea 
sistemului penitenciar”, cod indicator 
610858” TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020” 

Suma de 35.443 se înlocuiește cu suma de 
35.574 la rubrica credite de angajament. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Este nevoie de suplimentarea 
sumei necesare asigurării 
cofinanțării pentru obținerea 
fondurilor externe 
nerambursabile. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, 
articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

 

16. Anexa 3/17/27, pg. 18 din 46, cod 
program 654 ”COORDONAREA 
SISTEMULUI PENITENCIAR” 

Suma de 1.393.177 se înlocuiește cu suma de 
1.852.367 la rubrica credite de angajament, 
iar suma de 1.314.506 se înlocuiește cu suma 
de 1.777.267. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Pentru asigurarea unor 
conditii corespunzatoare de 
viata pentru persoanele 
private de libertate, care sa 
corespunda cerintelor impuse 
de Uniunea Europeana este 
necesară o creștere a 
sumelor alocate 
Administrației Naționale a 
Penitenciarelor. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală 
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Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, 
articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 
 

17. Anexa 3/17/27, pg. 18 din 46, cod 
program 654 ”Coordonarea 
sistemului penitenciar”, cod indicator 
6101 ”ORDINE PUBLICĂ ȘI 
SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ” 

Suma de 1.352.950 se înlocuiește cu suma de 
1.844.618 la rubrica credite de angajament, 
iar suma de 1.309.722 se înlocuiește cu suma 
de 1.769.518. 
 
Autor: Grupurile parlamentare USR 

Pentru asigurarea unor 
conditii corespunzatoare de 
viata pentru persoanele 
private de libertate, care sa 
corespunda cerintelor impuse 
de Uniunea Europeana este 
necesară o creștere a 
sumelor alocate 
Administrației Naționale a 
Penitenciarelor. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondurile se scad de la 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, capitolul Alte 
servicii publice generale, din 
Titlul XI Alte cheltuieli, 
articolul Finanțarea 
partidelor politice. 
 

 

18. Anexa 3/17/02 – Ministerul Justiției, 
Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole 
si alineate pe anii 2016-2021 (sume 
alocate din bugetul de stat) 

Solicit suma de 980 milioane lei, în plus, la 
bugetul Ministerului Justiției, necesară plății 
drepturilor salariale restante (din anul 2015) 
pentru judecători, personal auxiliar și 
personal conex.  
 
(Zamfir Daniel, senator ALDE, Circumscripția  
Electorală nr.08, Brașov) 
 

Starea de subfinantare a 
sistemului judiciar, neplata 
drepturilor salariale restante 
din 2015, inechitatile din 
sistemul de salarizare, 
refuzul puterii executive de a 
renunta la parghiile 
financiare privind instantele 
judecatoresti, contestarea tot 
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mai frecventa a celor mai 
importante elemente privind 
statutul judecatorilor si 
procurorilor, eveniment fara 
precedent pentru sistemul 
judiciar din Romania, a 
determinat anumite blocaje 
ale activitati judiciare. In 
consecinta solicitam 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Justitiei 
necesara platii drepturilor 
restante pentru judecatori, 
personal auxiliar si personal 
conex. 
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Anexa 3/55- Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ Sursa de 

finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru 

comisii) 
1. Anexa 3/55 Capitolul 5000/ 

subcapitol 01/ titlul 10/ articol 01/ 
alineat 01 

La Anexa 3/55 Capitolul 5000/ subcapitol 01/ 
titlul 10/ articol 01/ alineat 01 – Salarii de bază 
se acordă suma de 15.631 mii lei.  
 
Autor: 
Deputat PSD Nicolicea Eugen 

Executia aferenta salariilor 
de baza pentru anul 2018 a 
fost de 14.464 mii lei. 
In conformitate cu Legea nr. 
153/2017, incepand cu luna 
ianuarie 2019 salariile de 
baza au fost majorate cu 
diferenta de 1/4 dintre 
salariul de bază  prevăzut 
pentru anul 2022 şi cel din 
luna decembrie 2018. 
Aceasta a dus la majorarea 
salariilor de baza cu 49 mii 
lei/luna, fata de decembrie 
2018, respectiv un total de 
539 mii lei/11 luni. 
In luna ianuarie 2019 au avut 
loc concursuri de recrutare, 
in urma carora au fost 
angajate 8 persoane pe 
functii de executie. Costul cu 
salariile de baza aferente 
acestora este de 28 mii 
lei/luna, respectiv un total de 
308 mii lei/11 luni. 
In cursul anului, urmeaza a 
promova in gradul imediat 
superior celui detinut un 
numar de 20 persoane, ceea 
ce conduce la o majorare a 
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salariului de baza cu 40 mii 
lei/luna, respectiv 320 mii 
lei/8luni. 
Aceste modificari conduc la 
o crestere a salariilor de baza 
cu 1.167 mii lei/an. 
In concluzie, valoarea 
minima necesară a 
salariilor de baza pe anul 
2019 este de 15.631 mii lei. 
 

 
 

 


