AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009

Nr.
crt.
1.

ANEXA NR.1

Text iniţial

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

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

Se propune modificarea alin.(4) al art.5, astfel:

Pentru transparenţă şi pentru a
elimina interpretările subiective.

« Art.5. –(4) Repartizarea sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată prevăzute la alin.(3) pe comune,
oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti,
după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei
generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului
judeţean şi a primarilor, şi cu asistenţa tehnică de
specialitate a inspectoratului şcolar sau a direcţiei de
muncă şi incluziune socială, după caz, în funcţie de
numărul de beneficiari ai serviciilor respective.. »
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi
domnul senator PNL Mustăţea Vasile

2.

Art.6. – (1) Categoriile de venituri şi cheltuieli
Se propune eliminarea alin.(2) şi (3) de la art.6.
aferente bugetelor locale pe anul 2009 sunt prevăzute
în anexa nr.9.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale pot
efectua cheltuieli din bugetele locale, de natura
bunurilor şi serviciilor şi de capital, pentru susţinerea
instituţiilor şi structurilor din cadrul Ministerului Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
Administraţiei şi Internelor.
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
(3) Bunurile achiziţionate şi investiţiile terminate şi buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi
puse în funcţiune, prevăzute la alin.(2), se pot domnul deputat PSD Ştefan Viorel
transfera cu titlu gratuit instituţiilor şi structurilor

Autorităţile administraţiei publice
locale nu dispun de fonduri suficiente
şi primesc sume de echilibrare de la
bugetul de stat.
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Anexa nr.1
Motivaţia admiterii

Ministerului Administraţiei şi Internelor.
3.

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

Se propune modificarea art.22, astfel:

Pentru a aduce un plus de rigoare
juridică.

« Art.22. – În anul 2009, cheltuielile pentru
transmiterea şi plata pensiilor militare şi altor
drepturi de asigurări sociale, cuvenite personalului
din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională se stabilesc prin aplicarea
coeficientului de 1,03% asupra sumelor virate. »
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor .

4.

Art.19. - În bugetul Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Inovării la capitolul „Învăţământ” sunt prevăzute,
pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,
sume pentru: obiective de investiţii, consolidări,
reabilitări, achiziţii de imobile, reparaţii capitale,
achiziţionarea de mijloace de transport
pentru
transportul elevilor din mediul rural, edificarea şi
construirea de campusuri şcolare, dotarea cu mobilier
şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte
şi meserii, asigurarea utilităţilor de natura
investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi şi
material didactic, dotarea laboratoarelor şcolare,
reforma educaţiei timpurii, precum şi alte dotări
specifice învăţământului.

Se propune completarea art.19 astfel:
« Art.19. - În bugetul Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării la capitolul „Învăţământ” sunt
prevăzute,
pentru
unităţile
de
învăţământ
preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de
investiţii, consolidări, reabilitări, achiziţii de imobile,
reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace de
transport pentru transportul elevilor din mediul rural,
edificarea şi construirea de campusuri şcolare,
dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi
modernizarea unor şcoli de arte şi meserii,
continuarea
procesului
de
informatizare,
asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, dotarea
bibliotecilor şcolare cu cărţi şi material didactic,
dotarea laboratoarelor şcolare, reforma educaţiei
timpurii, precum şi alte dotări specifice
învăţământului. »

Pentru
asigurarea
continuării
procesului de informatizare a unităţilor
de
învăţământ
preuniversitar
(laboratoarele informatizate pentru
dezvoltarea abilităţilor elevilor şi
cadrelor
didactice
în
domeniul
informatic).
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Anexa nr.1
Motivaţia admiterii

Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor,
Comisiile pentru învăţământ ştiinţă tineret şi sport
din Senat şi Camera Deputaţilor.
5.

Art.26. – În bugetul Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, din suma de 15.740 mii lei prevăzută
la titlul „Active nefinanciare”, suma de 2.832 mii lei
este utilizată pentru dotarea Şcolii Superioare de
Aviaţie Civilă cu un simulator necesar instruirii
practice a cursanţilor.

Se propune modificare art.26 astfel:
„Art.26 – În bugetul Ministerului Transporturilor şi
Infrastructurii, din suma de 22.540 mii lei prevăzută
la titlul „Active nefinanciare”, suma de 2.832 mii lei
este utilizată pentru dotarea Şcolii Superioare de
Aviaţie Civilă cu un simulator necesar instruirii
practice a cursanţilor, suma de 1.500 mii lei pentru
Obiect nr.2 Pavilion pregătire şi cazare Strejnic,
suma de 2.271 mii lei pentru Obiect nr.3 Hangar
Întreţinere şi Reparaţii Strejnic, suma de 433 mii
lei pentru majorarea puterii electrice aferente
echipamentului de balizaj al pistei 08-26 Strejnic
şi a căii de rulare aferente, suma de 690 mii lei
pentru modernizarea infrastructurii depozitului de
carburanţi Strejnic (Obiect nr.4), suma de 1.106
mii lei pentru drumuri, platforme, împrejmuire şi
porţi (Obiect nr.5) – realizarea drumului
tehnologic perimetral pe o lungime de 4.100 m,
suma de 800 mii lei pentru înlocuirea portierelor
şi a pardoselii hangarului Strejnic.”
În mod corespunzător se modifică si Anexa nr.3/24
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin
redistribuirea sumei de 6.800 mii lei de la titlul 59

Având
în
vedere
importanţa
Aerodromului Strejnic – obiectiv de
interes naţional – este necesară
efectuarea unor lucrări pentru a căror
realizare sunt necesare fonduri în sumă
de 6.800 mii lei, astfel:
- 1.500 mii lei pentru Obiect nr.2 –
Pavilion pregătire şi cazare Strejnic;
- 2.271 mii lei – pentru Obiect nr.3
Hangar întreţinere şi reparaţii Strejnic;
- 433 mii lei majorarea puterii electrice
aferente echipamentului de balizaj al
pistei 08 – 26 Strejnic şi al căii de rulare
aferentă;
- 690 mii lei pentru Obiect nr.4 –
modernizarea infrastructurii depozitului
de carburanţi Strejnic;
- 1.106 mii lei pentru Obiect nr.5 –
drumuri, platforme, împrejmuire şi poţi,
realizarea
drumului
tehnologic
perimetral pe o lungime de 4.100 m;
- 800 mii lei pentru înlocuirea
portierelor şi a pardoselii a hangarului
Strejnic.
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„Alte cheltuieli”, articolul 01 „Burse” la titlul 71
„Active nefinanciare”
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor,
Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului şi
Comisia pentru industrii şi servicii.
6.

Anexa nr.3/12 Cancelaria Primului - Ministru

Se propune diminuarea bugetului Cancelariei
Primului - Ministru cu suma de 658 mii lei la
capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, titlul
I „Cheltuieli de personal” astfel:

Ca urmare a identificării unor
economii în bugetul Cancelariei
Primului – Ministru în contextul
măsurilor de reducere a cheltuielilor.

- la articolul 01 „Cheltuieli salariale în bani”,
alineatul 15 „ Alocaţii pentru transportul la şi de la
locul de muncă cu suma de 265 mii lei şi alineatul
16 „Alocaţii pentru locuinţe” cu suma de 122 mii lei;
- la articolul 02 „Cheltuieli salariale în natură”,
alineatul 04 „Locuinţa de serviciu folosită de salariat
şi familia sa” cu suma de 271 mii lei.
Cu suma de 658 mii lei se suplimentează bugetul
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Anexa
nr.3/25 pentru programe de cercetare.

7.

Anexa nr.3/12 Cancelaria Primului - Ministru

Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi
domnul deputat PD-L Petru Călian.
Se propune în bugetul Cancelariei Primului –
Ministru, la Anexa 3/1212/16 – Agenţia Naţională
Antidoping la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi

Pentru
asigurarea
fondurilor
necesare plăţii contribuţiilor României
la organismele internaţionale la care
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Anexa nr.1
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Motivaţia admiterii

religie” redistribuirea sumei de 250 mii lei de la titlul
59 „Alte cheltuieli” la titlul 55 „Alte Transferuri” .

Agenţia este afiliată, respectiv Agenţia
Mondială Antidoping şi ANADOADS.

Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.
8.

Anexa nr.3/13 Secretariatul General al Guvernului

Se propune suplimentarea bugetului Secretariatului Pentru asigurarea fondurilor necesare
General al Guvernului cu suma de 10.275 mii lei la activităţii organizaţiilor cetăţenilor
capitolul 67.01.”Cultură recreere şi religie”, titlul 59 aparţinând minorităţilor naţionale.
„Alte cheltuieli”, articolul 59.04 „Sprijinirea
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de
la bugetul de stat” de la 55.845 mii lei la 66.120 mii
lei, cu modificarea corespunzătoare a Anexei
3/13/02a „Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul
Secretariatului General al Guvernului la capitolul
67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul „Alte
cheltuieli” a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a
Guvernului”, litera a).
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului.

9.

Anexa nr.3/14 Ministerul Afacerilor Externe

Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.
Se propune modificarea Anexei nr.3/14/06
„Numărului maxim de posturi şi fondul aferent
salariilor de bază pe anii 2008-2009” la Ministerul
Afacerilor Externe.

Pentru includerea în categoria
funcţiilor specifice ale Ministerului
Afacerilor Externe a celor 6 posturi
preluate
de
la
Ministerul
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,
Comerţului şi Mediului de Afaceri, ca
urmare a preluării de la acesta a
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10.

11.

Text iniţial

Anexa nr.3/15 Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Locuinţei

Anexa nr.3/19 Ministerul Administraţiei si Internelor

Amendamente propuse/Autori

Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.
Se propune diminuarea creditelor de angajament
pentru anul 2009 înscrise în bugetul Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei, cod 3/15, aferente
Programului cod 674 „Reabilitare termică a unor
blocuri de locuinţe în condominii” cu suma de
100.000 mii lei la sursa de finanţare „buget de stat” ,
titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei
publice”, cu modificarea corespunzătoare a fişei
programului.
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.
1. Se propune modificarea anexei nr. 3/19/02 din
bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor,
astfel:
a) la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni
externe”, titlul I „Cheltuieli de personal” alineatul
10.01.12 „Indemnizaţii plătite unor persoane din
afara unităţii” se suplimentează cu suma de 37 mii
lei, care devine 37 mii lei, prin diminuarea cu aceeaşi
sumă a alineatului 10.01.04 „Spor de vechime”, care
devine 11.252 mii lei;
b) la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă
naţională”, titlul I „Cheltuieli de personal”, se
suplimentează alineatul 10.01.02 „Salarii de merit”
cu suma de 44.217 mii lei, care devine 64.217 mii
lei şi alineatul 10.01.07 „Ore suplimentare” cu suma
de 11.000 mii lei, care devine 12.736 mii lei, prin

Anexa nr.1
Motivaţia admiterii

activităţii privind mediul de afaceri.
Pentru a fi redistribuită Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pentru
capitolul de cercetare, pentru asigurarea
posibilităţii încheierii de contracte
pentru cercetare, dezvoltare, inovare în
anul 2009.

Se
propune
efectuarea
unor
redistribuiri în cadrul bugetului
Ministerului
Administraţiei
şi
Internelor pentru asigurarea, în
principal a achitării contractelor de
leasing financiar în anul 2009.
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diminuarea sumei prevăzută la alineatul 10.01.30
„Alte drepturi salariale în bani”, care devine 522.009
mii lei;
c) la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă
naţională”, la titlul XII „Active nefinanciare”, se
suplimentează la alineatul. 71.01.02 „Maşini,
echipamente şi mijloace de transport” cu suma de
113.107 mii lei, care devine 177.247 mii lei, la titlul
II „Bunuri şi servicii”, se suplimentează alineatul
20.30.03 „Prime de asigurare non-viaţă” cu suma de
24.229 mii lei, care devine 33.868 mii lei şi la titlul
III „Dobânzi”, se suplimentează alineatul 30.03.05
„Dobânzi la operaţiunile de leasing” cu suma de
12.664 mii lei, care devine 20.549 mii lei. În mod
corespunzător se diminuează Titlul I „Cheltuieli de
personal”, alineatul 10.01.06 „Alte sporuri” cu suma
de 50.000 mii lei, care devine 528.150 mii lei şi
alineatul 10.01.30 „Alte drepturi salariale în bani” cu
suma de 100.000 mii lei, care devine 422.009 mii lei.
2. Se propune modificarea anexei nr. 3/19/27 din
bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe
anul 2009, astfel:
- în cadrul Programului „Ordine publică şi siguranţa
cetăţeanului” (cod program 633 la sursa de finanţare
„Buget de stat”, la titlul II Bunuri şi servicii – cod
610120 (atât creditele de angajament, cât şi cele
bugetare) se suplimentează cu suma de 24.229 mii
lei, care devine 257.771 mii lei, la titlul III
„Dobânzi” – cod 610130 - (atât creditele de
angajament, cât şi cele bugetare) se suplimentează cu
suma de 12.664 mii lei, şi devin 17.629 mii lei şi la
titlul XII „Active nefinanciare” - cod 610171 (atât

Anexa nr.1
Motivaţia admiterii
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creditele de angajament, cât şi cele bugetare) se
suplimentează cu suma de 113.107 mii lei, şi devin
197.980 mii lei, prin diminuarea cu suma de 150.000
mii lei a titlului I „Cheltuieli de personal” – cod
610110 (atât creditele de angajament, cât şi cele
bugetare), care devin 3.738.580 mii lei.
3. Se propune modificarea anexei nr. 3/19/28 din
bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe
anul 2009, astfel:
- în cadrul programelor de investiţii publice se
suplimentează la cap. 61.01 „Ordine publică şi
siguranţă naţională”, categoria de investiţii de la lit.
C. „Alte cheltuieli de investiţii”, sursa Buget de stat
la 1.4.1 Active fixe (atât creditele de angajament, cât
şi creditele bugetare) cu suma de 113.107 mii lei,
care devine la creditele de angajament 253.568 mii
lei şi la cele bugetare 203.670 mii lei, concomitent cu
modificarea corespunzătoare a programului de
investiţii aferent ministerului.
4. Se propune modificarea anexei nr. 3/19/29 din
bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe
anul 2009, astfel:
- în cadrul Fişei obiectivului de investiţii - b) dotări
independente cod 19.61.01.003.02, se suplimentează
sursa de finanţare Buget de stat la 1.4.1 Active fixe
(atât creditele de angajament, cât şi cele bugetare) cu
suma de 113.107 mii lei, care devine la creditele de
angajament 233.420 mii lei şi la cele bugetare
179.204 mii lei, concomitent cu modificarea
corespunzătoare a programului de investiţii aferent

Anexa nr.1
Motivaţia admiterii
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Anexa nr.1
Motivaţia admiterii

ministerului.
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.
12.

Anexa nr.3/21 Ministerul Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii, Comerţului şi Mediului de Afaceri

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi
Mediului de Afaceri prevăzut în anexa 3/21, cu suma
de 2.064 mii lei pe anul 2009 şi cu suma de 2.900
mii lei pe anul 2010 la capitolul 80.01 ” Acţiuni
generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul
56 “Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile postaderare”.
În mod corespunzător se vor înlocui în Anexa
3/21/23 fişele:
Proiectul 6 “Simplificarea procedurilor
administrative pentru IMM, prin
introducerea de birouri unice/one stop
shop”
Proiectul 7 “Elaborarea Strategiei
guvernamentale pentru dezvoltarea
sectorului IMM în perioada 2009-2013”
Cu sumele prevăzute mai sus se modifică
volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor
bugetului de stat pe anii 2009 şi 2010.
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.

Pentru
asigurarea
fondurilor
necesare finanţării celor două proiecte
cărora trebuie să li se deschidă
finanţarea încă din anul 2009 având în
vedere perioada scurtă de implementare
a acestora.
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Text iniţial

Anexa nr.3/24 Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii

Anexa nr.1

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

Se propune suplimentarea cu 1.960 mii lei a sumei
înscrisă în Anexa nr. 3/24/29 Fişa cod
24.84.01.2009c - “Cheltuieli pentru elaborarea
studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi altor
studii” şi înscrierea în subsolul acesteia a unei note
cu următorul conţinut:

Pentru
asigurarea
fondurilor
necesare studiilor obiectivelor de
investiţii “Centura oraş Baia Sprie
continuată cu tunel pe sub Muntele
Gutin”, “Drum expres Baia MareSein- Cehu Silvaniei” şi Centura
Sud - Vest ocolire Municipiul Piteşti
L+10,200 Km, DN65D AlbotaMoşoaia-Bascov, necesare fluidizării
traficului şi dezvoltării economice a
zonei.

“Notă : Din suma de 52.459 mii lei se vor aloca:
- 300 mii lei pentru studiul tehnico-economic şi de
fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Centura
oraş Baia Sprie continuată cu tunel pe sub
Muntele Gutin” ;
- 700 mii lei pentru revizuire studiu de fezabilitate şi
proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii “Drum
expres Baia Mare- Sein- Cehu Silvaniei”;
- 1.960 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu
proiectarea Centura Sud - Vest ocolire Municipiul
Piteşti L+10,200 Km, DN65D Albota-MoşoaiaBascov şi pentru exproprieri/despăgubiri terenuri
private.
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor,
domnii senatori PSD-PC Sorin Ovidiu Bota, Tămagă
Constantin şi Valeca Şerban, domnul deputat PD-L
Nicolae Bud, şi domnii deputaţi PSD+PC Drăghici
Mircea, Burnei Ion, Duvăz Bogdan Niculescu,
Georgescu Filip şi Vasilică Radu.
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Text iniţial

Anexa nr.3/24 Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii

Anexa nr.1

Amendamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

Se propune diminuarea cu suma de 6.800 mii lei la
Cap.84.01 - Transporturi, Titlul 59 – Alte cheltuieli,
Art.59.01 Burse şi majorarea cu suma de 6.800 mii
lei la Titlul 71 – Active nefinanciare, din care:

Pentru
asigurarea
fondurilor
necesare finanţării obiectivelor de
investiţii enumerate la art.26 din Legea
bugetului de stat pe anul 2009.

- la Art.71.01 – Active fixe, alin.71.01.01 –
Construcţii cu suma de 433 mii lei;
- la Art.71.03 – Reparaţii capitale aferente activelor
fixe cu suma de 6.367 mii lei.
Totodată se propune introducerea unei fişe pentru
obiectivul de investiţii „Pistă de decolare pavată
pentru avioane uşoare în incinta aerodromului
Gh. Bănciulescu – Strejnic” cu suma de 433 mii
lei, precum şi introducerea unui asterisc la fişa
24.84.01.2009e poziţia 1.4.2 „Reparaţii capitale
aferente activelor fixe”, având următorul conţinut:
*) Din aceasta, suma de 6.367 mii lei se va utiliza
pentru Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă –
Aeroport Strejnic”.
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor,
Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului,
Comisia pentru industrii şi servicii şi domnul deputat
PD-L Mircea Nicu Toader.
15.

Anexa nr.3/25 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Se propune suplimentarea bugetului Ministerului
Inovării
Educaţiei, Cercetării şi Inovării la capitolul 53.01
„Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare” cu

Pentru suplimentarea fondurilor
necesare finanţării programelor de
cercetare.
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Anexa nr.1
Motivaţia admiterii

suma de 20.210 mii lei.
Sursa de finanţare: diminuarea bugetului Senatului
Anexa nr.3/02 (8.900 mii lei), Camerei Deputaţilor
Anexa nr.3/03 (10.652 mii lei), a Cancelariei
Primului - Ministru Anexa nr.3/12 (658 mii lei).
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor
16.

Anexa nr.3/25 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Se introduce în bugetul Ministerul Educaţiei,
Inovării
Cercetării şi Inovării la anexa nr. 3/25/16 o anexă
nouă reprezentând bugetul Agenţiei de credit
pentru studenţii din instituţiile de învăţământ
superior de stat şi particular acreditate pentru care
se alocă la subcapitolul de venituri 43.10.09
„Subvenţii pentru instituţii publice” suma de
1.000 mii lei.

Pentru suplimentarea fondurilor
necesare începerii funcţionării în anul
2009 a Agenţiei.

Suma de 1.000 mii lei se asigură prin diminuare
subcapitolului de venituri 43.10.09 „Subvenţii
pentru instituţii publice” de la anexa nr. 3/2503/16
– Cămine şi cantine studenţeşti.
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi
domnul deputat Merka Adrian Miroslav –Minorităţi.
17.

Anexa nr.3/25 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Se propune în Anexa nr. 3/25/02, la capitolul 65.01
Inovării
“Învăţământ”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice”, introducerea unui alineat nou
“Fondul de dezvoltare instituţională” cu suma de

Pentru
asigurarea
fondurilor
necesare implementării, începând cu
anul 2009 a Fondului de dezvoltare
instituţională.
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Amendamente propuse/Autori

Anexa nr.1
Motivaţia admiterii

1.000 mii lei prin diminuarea cu aceeasi sumă a
alineatului “Finanţarea de bază a învaţământului
superior” .
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi
domnul deputat Merka Adrian Miroslav –Minorităţi.
18.

Anexa nr.3/25 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Se propune suplimentarea creditelor de angajament
Inovării
pentru anul 2009 înscrise în bugetul Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu suma de 620.000
mii lei la Programul cod 578 „Creşterea
competitivităţii economice prin cercetare şi inovare”,
din care pe surse de finanţare după cum urmează:
- buget de stat titlul II „Bunuri şi servicii” 300.000
mii lei;
- Venituri proprii titlul II „Bunuri şi servicii”
320.000 mii lei, cu modificarea corespunzătoare a
Fişei programului

Pentru
asigurarea
posibilităţii
încheierii de contracte pentru cercetare,
dezvoltare, inovare în anul 2009.

Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor
19.

Anexa nr.3/25 – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Se propune suplimentarea bugetului Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Inovării cu suma de 33.495
Inovării
mii lei la capitolul 65.01 „Învăţământ”, titlul 71
„Active nefinanciare”, articolul 71.01 „Active fixe”
şi introducerea unei noi anexe, Anexa nr.3/25/02a, în
care să fie nominalizate unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat care beneficiază de finanţare
din bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Inovării în baza asteriscului prevăzut la anexa nr.

Pentru acordarea de sprijin financiar
unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat care pot beneficia de finanţare
din bugetul Ministerului Educaţiei,
Cercetării şi Inovării, precum si pentru
asigurarea transparenţei în utilizarea
fondurilor publice.

Anexa nr.1
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Motivaţia admiterii

3/25/29.
Sursa de
Dezvoltare.

finanţare:

Fondul

Naţional

de

Autori Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor
20.

Anexa nr.3/25 – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Sumele sunt necesare pentru susţinerea
Inovării
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Anexa nr. 3/25/02 la secţiei de baschet a Clubului Sportiv
capitolul 67.01 "Cultură recreere şi religie", titlul 51 Universitar Sibiu.
"Transferuri între unităţi ale administraţiei publice"
alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituţii
publice" cu suma de 95 mii lei şi introducerea unui
asterisc cu următorul cuprins :
"*)Din totalul sumei de 28.533 mii lei, suma de 95
mii lei este destinată Clubului Sportiv Universitar
Sibiu, disciplina baschet".
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi
domnul senator PD-L Ion Ariton.

21.

Anexa nr.3/26 Ministerul Sănătăţii

Se propune majorarea bugetului Ministerul Sănătăţii
cu suma de 6.730 mii lei la capitolul 66.01
„Sănătate”, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru
finanţarea investiţiilor la spitale” şi introducerea unei
Anexe nr.3/26/02a în care să fie nominalizate

Pentru acordarea de sprijin financiar
unităţilor sanitare care beneficiază de
finanţare din bugetul Ministerului
Sănătăţii.

Anexa nr.1
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Motivaţia admiterii

unităţile sanitare care se finanţează din bugetul
Ministerului Sănătăţii de la titlul 51.02.12
„Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale”.
Sursa de
Dezvoltare.

finanţare:

Fondul

Naţional

de

Autori Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor
22.

Anexa nr.3/27/02a – Ministerul Culturii, Cultelor Se propune suplimentarea bugetului Ministerului
şi Patrimoniul Naţional, anexă nouă
Culturii,
Cultelor şi Patrimoniul Naţional, la
capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 59
„Alte cheltuieli”, articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu
suma de 55.062 mii lei, precum şi introducerea
unei anexe noi Anexa nr.3/27.02a - „Unităţi de cult
care beneficiază în anul 2009 de prevederile
Ordonanţei Guvernului privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, nr
82/2001, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.125/2002 , anexată.

Pentru acordarea de sprijin financiar
unităţilor de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute în România.

Sursa de finanţare: Fondul Naţional de Dezvoltare
Autori Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor
23.

Anexa nr.3/27/02b – Ministerul Culturii, Cultelor
şi Patrimoniul Naţional, anexă nouă

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului
Culturii,
Cultelor şi Patrimoniul Naţional, la
capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 51
„Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” ,

Pentru acordarea de sprijin financiar
din bugetul
Ministerului Culturii,
Cultelor şi Patrimoniul Naţional
aşezămintelor culturale.

- 16 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse/Autori

Anexa nr.1
Motivaţia admiterii

alineatul 51.02.18 „Transferuri de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de
construcţie a aşezămintelor culturale şi pentru unităţi
de cultură”, cu suma de 4.665 mii lei şi introducerea
unei anexe noi, Anexa nr.3/27.02b, în care să fie
nominalizate aşezămintele culturale care se
finanţează
din bugetul Ministerului Culturii,
Cultelor şi Patrimoniul Naţional,, anexată.
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului 1.122 mii lei şi Fondul
Naţional de Dezvoltare 4.388 mii lei.
Autori Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor
24.

Anexa nr.3/36 Ministerul Tineretului si Sportului

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului
Tineretului şi Sportului, Anexa nr.3/36/02, la
cap.67.01 "Cultură recreere şi religie", cu suma de
600 mii lei, astfel:
- la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale
administraţiei
publice",
alineatul
51.01.01
"Transferuri către instituţii publice" cu suma de 200
mii lei;
- la titlul 59 "Alte cheltuieli" cu suma de 400
mii lei.
Textul asteriscului prevăzut la titlul 51
"Transferuri între unităţi ale administraţiei publice"
se modifică după cum urmează:
„ *) Din totalul sumei de 226.743 mii lei, suma de

Sumele
sunt
necesare
pentru
organizarea meciului de Cupa Davis de
la Sibiu şi pentru susţinerea secţiei de
volei din cadrul Clubului Sportiv
Municipal Sibiu.
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Amendamente propuse/Autori

Anexa nr.1
Motivaţia admiterii

30.000 mii lei este destinată achiziţionării unor
terenuri pe care sunt construite baze sportive
aflate în domeniul public al statului şi în
administrarea unor instituţii publice din
subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului,
iar suma de 200 mii lei este destinată Clubului
Sportiv Municipal Sibiu, disciplina volei".
Totodată, la titlul 59 "Alte cheltuieli" se introduce
următorul text, marcat cu două asteriscuri :
"**) Din totalul sumei de 135.160 mii lei, suma de
400 mii lei este destinată Federaţiei Române de
Tenis".
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor şi
domnul senator PD-L Ion Ariton.
25.

Anexa nr.3/38 Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Se propune în bugetul Autorităţii Naţionale Sanitară Pentru asigurarea fondurilor aferente
programelor
privind
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor la finanţării
capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură identificarea şi înregistrarea ovinelor,
suinelor, caprinelor şi bovinelor şi
şi vânătoare” următoarele redistribuiri:
Programul acţiunilor de supraveghere,
- titlul 20 „Bunuri şi servicii”, articolul 20.01.09 prevenire şi control al bolilor la
„Materiale şi prestări de servicii cu caracter animale, a celor transmisibile de la
animale la om. Deblocarea surselor de
funcţional” +75.000 mii lei;
cofinaţare externă şi a comerţului cu
- titlul 71 „Active nefinanciare”, - 75.000 mii lei din animale vii.
care: la alineatul 71.01.01 „Construcţii” – 60.000 mii
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Amendamente propuse/Autori

Anexa nr.1
Motivaţia admiterii

lei, alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică si
alte active corporale” – 5.000 mii lei şi alineatul
71.01.30 „Alte active fixe” – 10.000 mii lei.
În mod corespunzător se propun următoarele
redistribuiri în cadrul programelor Agenţiei:
-Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi
control al bolilor la animale ale celor transmisibile de
la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia
mediului
Titlul Bunuri şi Servicii +50.000 mii lei
- Programul de identificare şi inregistrarea suinelor,
ovinelor şi caprinelor
Titlul Bunuri şi servicii +25.000 mii lei
- Programul de identificare şi înregistrarea bovinelor
Titlul Bunuri şi servicii +5.000 mii lei
- Programe naţionale pe care ANSVSA trebuie să le
pună în aplicare:
Titlul Bunuri şi servicii - 5.000 mii lei
Titlul Active nefinanciare
- 75.000 mii lei
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor
26.

Anexa nr.3/52 Autoritatea pentru Valorificarea Se propune introducerea în subsolul Anexei 3/52/01 a
Activelor Statului
unei note cu următorul text:
“ Notă: Până la încheierea protocolului de
predare-preluare a agenţilor economici din

Pentru reglementarea finanţării
activităţilor preluate de Ministerul
Economiei de la Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului până la
încheirea proptocolului de predare-

Anexa nr.1
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Text iniţial

Amendamente propuse/Autori

portofoliul Autorităţii
pentru Valorificarea
Activelor Statului de către Ministerul Economiei
potrivit Hotărârii Guvernului nr.1720/2008
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Economiei, modificată prin Hotărârea Guvernului
nr.35/2009, finanţarea acţiunilor ce vor fi preluate
de Ministerul Economiei, se va asigura potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.221/2008
pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în
cadrul administraţiei publice centrale.
În baza protocolului de predare-preluare
prevăzut mai sus, la propunerea Ministerului
Economiei şi a Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului, Ministerul Finanţelor Publice
va introduce modificările în structura bugetului
de stat şi în volumul, structura şi anexele
bugetelor celor doi ordonatori principali de
credite.”

Motivaţia admiterii

preluare încheiat
instituţii.

între

cele

două

Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.
27.

Anexa nr.3/65 - Ministerul Economiei şi Finanţelor Se propune diminuarea bugetului Ministerului Pentru
asigurarea
suplimentării
- Acţiuni Generale
Finanţelor Publice –Acţiuni Generale ca urmare a bugetelor unor ordonatori principali de
amendamentelor admise la textul legii şi la anexe.
credite şi a sumelor defalcate din taxa
pe valoarea adăugată către bugetele
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate locale.
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.

28.

Anexa nr.4 – Sume defalcate din taxa pe valoarea Se propune eliminarea coloanei reprezentând
adăugată
pentru
finanţarea
cheltuielilor “susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a
descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2009
centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu

Pentru
creşterea
autonomiei
autorităţilor administraţiei publice
locale şi în conformitate cu prevederile
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handicap”

Anexa nr.1
Motivaţia admiterii

Legii privind finanţele publice locale,
nr.273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.

Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.
29.

Pentru a asigura sumele necesare
echilibrării bugetelor locale cel puţin la
nivelul pe care l-au avut în anul 2008 şi
pentru
finanţarea
lucrărilor
de
transformare a restului obiectivului
„Casa de Cultură Paşcani” în „Sală
Multifuncţională cu anexele aferente, ca
sediu pentru autorităţile administraţiei
publice
locale
ale
Municipiului
şi a poziţiei 42 – Sume care se repartizează în baza Paşcani”.
unor acte normative cu suma de 1.000 mii lei pentru
bugetul local al Municipiului Paşcani, judeţul Iaşi
pentru finanţarea lucrărilor de transformare a restului
obiectivului „Casa de Cultură Paşcani” în „Sală
Multifuncţională cu anexele aferente, ca sediu pentru
autorităţile administraţiei publice locale ale
Municipiului Paşcani”

Anexa nr.7 – Sume defalcate din taxa pe valoarea Se propune suplimentarea sumelor pentru judeţele:
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul
2009
- Alba
+ 543 mii lei;
- Călăraşi
+ 2.920 mii lei;
- Cluj
+882 mii lei;
- Mehedinţi
+ 3.607 mii lei;
- Mureş
+ 5.274 mii lei;
- Vaslui
+ 2.108 mii lei.

Sursă de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la
dispoziţia Guvernului
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate
bancară şi piaţă de capital din Senat, Comisia pentru
buget finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor.
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Anexa nr.1
Motivaţia admiterii

