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Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 
 
 

Proiect de lege 
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru 

cu Comisia Europeană si Fondul Monetar Internaţional  
 

Amendamente preluate 
 
 
Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar Proiectul de lege  Amendamente propuse  Justificare 

1. PD-L Art. 1 lit. c) 
c) condiţiile exercitării cumulului pensiei pentru 
limită de vârstă din sistemul  public de pensii şi 
sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile 
salariale sau, după caz, asimilate, potrivit legii, 
veniturilor salariale, realizate din exercitarea unei 
activităţi profesionale pe bază de contract individual de 
muncă, raport de serviciu sau pe baza actului de numire 
în funcţie, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 
centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi 
subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, 
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi 
societăţilor comerciale la care statul ori o unitate 
administrativ-teritorială este acţionar unic sau 
majoritar; 

Art. 1 lit. c) 
c) condiţiile exercitării cumulului pensiei pentru 
limită de vârstă din sistemul  public de pensii şi 
sistemele neintegrate sistemului public cu veniturile 
salariale sau, după caz, asimilate, potrivit legii, 
veniturilor salariale, realizate din exercitarea unei 
activităţi profesionale pe bază de contract individual 
de muncă, raport de serviciu sau pe baza actului de 
numire în funcţie, în cadrul autorităţilor şi 
instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de 
modul de finanţare şi subordonare, precum şi în 
cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, 
companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la 
care statul ori o unitate administrativ-teritorială este 
acţionar unic sau majoritar; 

Autor:
Deputat Daniel Buda 

 
Preluat. 
 
Corelare cu prevederile 
capitolului IV din Proiect. 

2. PNL, UDMR Art. 1 lit. c) 
c) condiţiile exercitării cumulului pensiei pentru limită 
de vârstă din sistemul  public de pensii şi sistemele 
neintegrate sistemului public cu veniturile salariale sau, 
după caz, asimilate, potrivit legii, veniturilor 
salariale, realizate din exercitarea unei activităţi 
profesionale pe bază de contract individual de muncă, 
raport de serviciu sau pe baza actului de numire în 
funcţie, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 
centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi 
subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, 
societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi 
societăţilor comerciale la care statul ori o unitate 

 c) condiţiile exercitării cumulului pensiei din 
sistemul  public de pensii şi sistemele neintegrate 
sistemului public cu veniturile salariale sau, după 
caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate din 
exercitarea unei activităţi profesionale pe bază de 
contract individual de muncă, raport de serviciu sau 
pe baza actului de numire în funcţie, în cadrul 
autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, 
indiferent de modul de finanţare şi subordonare, 
precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor 
naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor 
comerciale la care statul ori o unitate administrativ-
teritorială este acţionar unic sau majoritar; 

Preluat. 
 
 
Folosirea sintagmei deja 
consacrate de Codul fiscal. 
(art. 55 alin.(2) din  Legea nr. 
571/2003) 
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Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar Proiectul de lege  Amendamente propuse  Justificare 

administrativ-teritorială este acţionar unic sau 
majoritar; 

Autor:  
Grup Parlamentar al PNL din Senat

Grup Parlamentar al PNL din Camera 
Deputaţilor

Liviu Titus Paşca, senator PNL
Deputat UDMR
Kelemen Hunor 

3. PDL-L Art. 6 alin. (6) 
(6) În absenţa criteriilor stabilite potrivit alin.(5), la 
aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă  
vor avea în vedere următoarele criterii minimale:  
a) dacă sunt îndeplinite condiţiile de pensionare, 
prevăzute de lege; 

Art. 6 alin. (6) 
(6) În absenţa criteriilor stabilite potrivit alin.(5), la 
aplicarea măsurii de încetare a raporturilor de muncă 
sau, după caz de serviciu, se vor avea în vedere 
următoarele criterii minimale:  

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

Preluat  
 
Tehnică legislativă.  
 

4. PD-L, PSD+PC,  
PNL 

Art. 6 alin. (6) lit. f) 
f) măsura să afecteze în ultimul rând pe femeile care au 
în îngrijire copii, pe bărbaţii văduvi sau divorţaţi care 
au în îngrijire copii, pe întreţinătorii de familie, precum 
şi pe salariaţii bărbaţi sau femei care au cel mult 5 ani 
până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; 
 

f) măsura să afecteze în ultimul rând familiile 
monoparentale care au în îngrijire copii, 
întreţinătorii de familie, precum şi salariaţii bărbaţi 
sau femei care au cel mult 5 ani până la îndeplinirea 
condiţiilor de pensionare; 

Autor: 
Deputat Sulfina Barbu

Deputat Severus Constantin Militaru
Deputat Nicolae Bănicioiu

Senator Filip Petru
Senator Ion Ruşeţ 

Preluat.  
 
Evită o interpretare 
discriminatorie a textului de 
lege. 

5.  UDMR Art. 17 alin.(2) lit. b) 
b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol 
devin cumularzi. 

 Art. 17 alin.(2) lt. b) 
b) după data intrării în vigoare a prezentului capitol 
devin pensionari cumularzi. 

Autor: 
Deputat UDMR
Kelemen Hunor 

Preluat 
 
Corelare cu litera a) a aceluiaşi 
articol. 

6. PDL Art. 19 alin.(3) 
(3)  În cazul în care nivelul venitului realizat din 
pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul 
salariului mediu brut pe economie utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, 
persoana are obligaţia de a-şi  exprima  opţiunea, în 
scris, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentului capitol, cu privire la menţinerea în plată a 
pensiei faţă de cuantumul căreia, potrivit  art. 18,  este  
permis cumulul. 

Art. 19 alin.(3) 
(3)  În cazul în care nivelul venitului realizat din 
pensiile nete cumulate este mai mare decât nivelul 
salariului mediu brut pe economie utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, 
persoana are obligaţia de a-şi  exprima  opţiunea, în 
scris, în termen de 15 zile de la data intrării în 
vigoare a prezentului capitol, cu privire la 
menţinerea în plată a pensiei faţă de cuantumul 
căreia, potrivit art.17  este  permis cumulul. 

Preluat 
 
 
Trimiterea corectă este la 
art.17, iar nu la art.18.  
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Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar Proiectul de lege  Amendamente propuse  Justificare 

Autor: 
Deputat Daniel Buda

 
7. PNL Art.65 pct. 4 

 
4. Articolul 29 se abrogă. 
 

 
Eliminare. 
 

Autor: 
Grup Parlamentar al PNL din Senat

Grup Parlamentar al PNL din Camera 
Deputaţilor

Teodor Meleşcanu,Senator PNL 

Preluat. 
Articolul 29, la care face 
trimitere punctul 4 din articolul 
65 este deja abrogat de 
Ordonanţa de urgenţǎ a 
Guvernului nr. 17 din 9 martie 
2005 privind stabilirea unor 
mǎsuri organizatorice la nivelul 
administraţiei publice centrale, 
publicatǎ în Monitorul Oficial 
al României Partea I, nr. 229, 
din 18 martie 2005. 

8. PDL …. Introducerea unui nou alineat, cu următorul cuprins: 
Alineatul (1) al articolului 4 din Legea nr. 246/2007 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative 
al României, publicată în Monitorul Oficial nr. 485 
din 19 iulie 2007, se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„ (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului 
se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de 
la bugetul de stat. Subvenţiile de la bugetul de stat 
vor fi acordate începând cu data de 1 ianuarie 2013.” 
 
Articolele următoare (art.67-69) se renumerotează. 

 
Autor: 

Deputat Daniel Buda
 

Preluat 
Pentru reducerea cheltuielilor 
bugetare, instituţia beneficiind 
şi de venituri proprii. 

9. PDL Art. 67 lit. ş) 
ş) art. 2 alin. (1) lit. c), e), j) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea unor măsuri 
pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.270 din 23 aprilie 2007; 
 

Art. 67 lit. ş) 
ş) art. 2 alin. (1) lit. c), e), j) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.25/2007 privind stabilirea 
unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru 
al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.270 din 23 aprilie 2007. 
 

Autor: 
Deputat Daniel Buda

Preluat 
 
Actul normativ avut în vedere 
este o ordonanţă a Guvernului, 
iar nu o ordonanţă simplă. 
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Nr. 
crt. 

Grup 
parlamentar Proiectul de lege  Amendamente propuse  Justificare 

 

10. PNL Art. 67 lit. t) 
t) art.25, art.27 şi art.53 din Legea nr.379/2003 privind 
regimul mormintelor şi operelor comemorative de 
război, publicată în Monitorul Oficial al României, 
partea I,  nr.700 din 7 octombrie 2003;  
 

Se elimină. 
Autor: 

Grup Parlamentar al PNL din Senat
Grup Parlamentar al PNL din Camera 

Deputaţilor 

Preluat parţial. 
Se elimină trimiterea la art. 
25. 
 
Abrogarea în mod expres a 
articolelor 25 şi 27 din Legea 
nr. 379/2003 face imposibilǎ 
existenţa şi funcţionarea 
ONCE, dar este şi contrarǎ 
prevederilor articolului 65, 
punctul 1, din proiect, prin care 
articolul 25 se modificǎ. 
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Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 
Amendamente preluate – Anexa nr. 1 

 
Nr. 
crt. Autor Proiectul de lege Amendamente propuse Justificare 

  
ANEXA NR.1 

 

 

1. PD-L Poziţia 3, coloana 6 (Structură/entitate 
rezultată/ sursa  de finanţare/ minister sau 
autoritate  coordonatoare) - Autoritatea pentru 
Valorificarea Activelor Statului  
 
Finanţată integral de la bugetul de stat 

Autoritatea pentru Valorificarea 
Activelor Statului 
 
 
 
 Finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

Aspecte tehnice privind finanţarea şi de corelare a 
informaţiilor furnizate în anexe 

2. PD-L Poziţia 4, coloana 6 – Agenţia Naţională 
pentru Resurse Minerale  
 
 Finanţată integral de la bugetul de stat 

Agenţia Naţională pentru Resurse 
Minerale  
 
Finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
 

Autor: 
Deputat Daniel Buda

 

Aspecte tehnice privind finanţarea şi de corelare a 
informaţiilor furnizate în anexe 

3. PD-L Poziţia 5, coloana 6 -  Inspectoratul de Stat în 
Construcţii  
Finanţat integral de la bugetul de stat 

Inspectoratul de Stat în Construcţii  
Finanţat integral de la bugetul de stat, 
prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

Aspecte tehnice privind finanţarea şi de corelare a 
informaţiilor furnizate în anexe 

4. PD-L Poziţia 7, coloana 6 - Agenţia Naţională Anti-
Doping  
 
 Finanţată din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat 

Agenţia Naţională Anti-Doping  
Finanţată din venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

Aspecte tehnice privind finanţarea şi de corelare a 
informaţiilor furnizate în anexe 

5. Ministrul Economiei Poziţia 10, coloana 6 - Autoritatea Naţională Autoritatea Naţională de Aspecte tehnice privind finanţarea şi de corelare a 
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de Reglementare în domeniul Energiei – 
ANRE  Finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Economiei 
 

Reglementare în domeniul Energiei - 
ANRE  
Finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

 

informaţiilor furnizate în anexe. 

6. PD-L Poziţia 23, coloana 5 (Modalitate de 
reorganizare) 
 
 Reducere de posturi 
 

Reducere de posturi 
 
Schimbarea regimului de finanţare 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

Specificarea detaliată a modalităţii de reorganizare 
şi sub aspectul regimului de finanţare pentru  

7. PD-L Poziţia 30, coloana 2 (Instituţia supusă 
reorganizării/sursa de finanţare)  şi coloana 6  
 
Institutul Naţional de Cercetare pentru 
Probleme de Sport 
 

Institutul Naţional de Cercetare pentru 
Probleme de Sport 
 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

Aspect de tehnică legislativă. 

8. PD-L Poziţia 33, coloana 6 - Agenţia Nucleară şi 
pentru Deşeuri Radioactive 
 
Finanţată din venituri proprii şi de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Economiei 

Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri 
Radioactive 
 
Finanţată din venituri proprii şi 
subvenţii de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Economiei 
 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

 

9. PD-L Poziţia 42, coloana 6 - Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) 
 
Finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 

Agenţia Naţională de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară (ANCPI) 
 
 
Finanţată integral de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

Aspect tehnic privind finanţarea detaliat, şi de 
corelare a informaţiilor furnizate în anexe 

10. PD-L Poziţia 43, coloana 6 - Autoritatea Naţională 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilităţi Publice 
 
Finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 

Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice 
 
 
Finanţată integral de la bugetul de 

Aspect tehnic privind finanţarea detaliat, şi de 
corelare a informaţiilor furnizate în anexe 



    

 3 

 stat, prin bugetul Ministerului 
Administraţiei şi Internelor 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

 
11. PD-L Poziţia 44., coloana 6 - Arhivele Naţionale 

 
Instituţie finanţată de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor 
 

Poz.44, coloana 6 - Arhivele 
Naţionale 
 
Instituţie finanţată integral de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Administraţiei şi 
Internelor 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

 

Aspect tehnic privind finanţarea detaliat, şi de 
corelare a informaţiilor furnizate în anexe 

12. PD-L  
PSD+PC 

Poziţia 51,  coloana 1 şi 7 
Inspecţia Muncii 
 
Reducere de posturi 
 
808 posturi 
 

Eliminare (renunţarea la măsura de 
reducere de posturi la Inspecţia 
Muncii) 

Autor:
Deputat Severus Constantin 
Militaru Senator Filip Petru 

 Deputat Nicolae Bănicioiu 

Preluat parţial.  
Măsura reducerii va viza 400 de posturi, în loc de 
808 posturi. 
 

13. PD-L Poziţia 55, coloana 6 - Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică, Management şi 
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti   
 
Persoană juridică în subordinea UMF „Carol 
Davila” şi în coordonarea Ministerului 
Sănătăţii 
 
Finanţata din venituri proprii şi din subvenţii 
de la bugetul de stat prin bugetul 
ordonatorului principal de credite 
 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, 
Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar Bucureşti   
 
Persoană juridică în subordinea UMF 
„Carol Davila” şi în coordonarea 
Ministerului Sănătăţii 
 
Finanţată integral din venituri 
proprii  
 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

 

Aspecte tehnice privind finanţarea şi de corelare a 
informaţiilor furnizate în anexa 2, faţă de anexa 1. 

14. PD-L  Poziţia 58, coloana 6 - Centrul Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru Protecţia 
Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi 
Alunecări de Teren - CNRRS 

(denumire nouă, fără a deveni entitate nouă) 
Finanţat din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat 

Centrul Naţional de Cercetare 
Dezvoltare pentru Protecţia 
Construcţiilor la Acţiuni Seismice şi 
Alunecări de Teren - CNRRS 

(denumire nouă, fără a deveni entitate 
nouă) 
 

Aspecte tehnice privind finanţarea şi de corelare a 
informaţiilor furnizate în anexe 
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Finanţat din venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Locuinţei 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

 
15. PD-L Poziţia 61 – coloana 5 - Reducere de posturi Reducere de posturi 

 
Schimbarea regimului de finanţare. 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

 

 
Aspecte tehnice privind finanţarea şi de corelare a 
informaţiilor furnizate în anexe 

16. PD-L Poziţia 62 – coloana 6 - Centrul de Formare 
şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi 
 
Finanţat integral  de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale 

Centrul de Formare şi Inovaţie 
pentru Dezvoltare în Carpaţi 
 
Agenţia Naţională a Zonei Montane 
 
Finanţat integral  de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

 
Autor: 

Deputat Daniel Buda 
 

Corelare cu coloana 5, unde figurează „ Desfiinţare, 
urmare comasării prin absorbţie,  şi preluarea 
atribuţiilor de către Agenţia Naţională a Zonei 
Montane” 

17. PD-L Poziţia 63 – coloana 6 - Camerele agricole, 
instituţii publice descentralizate  
Finanţate din  venituri proprii şi subvenţii  de 
la bugetul de stat 

Camerele agricole, instituţii publice 
descentralizate  
Finanţate din  venituri proprii şi 
subvenţii  de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

 

Aspecte tehnice privind finanţarea şi de corelare a 
informaţiilor furnizate în anexe 

18. PD-L Poziţia 66 – coloana 2 - Oficiul Naţional al 
Viei şi Produselor Vitivinicole 
 
Finanţat prin venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 
 

Coloana 2 - Oficiul Naţional al 
Denumirilor de Origine pentru vinuri 
şi alte produse vitivinicole  
 
Finanţat integral prin venituri 
proprii 
 

Aspecte tehnice privind finanţarea şi de corelare a 
informaţiilor furnizate în anexe 
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- coloana 5 - Desfiinţare prin comasare şi 
constituirea Oficiului Naţional al Viei şi 
Produselor Vitivinicole 

Coloana 5 - Desfiinţare prin comasare 
şi constituirea Oficiului Naţional al 
Viei şi Produselor Vitivinicole  
 
Schimbarea regimului de finanţare. 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

19. PD-L Poziţiile 69-70, coloana 6 
Institutul Naţional al Patrimoniului 
 
Finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de 
la bugetul de stat 

Poziţiile 69-70, coloana 6 
Institutul Naţional al Patrimoniului 
 
Finanţat din venituri proprii şi din 
subvenţii de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

 

Aspecte tehnice privind finanţarea instituţiilor. 

20. PD-L Poziţia 71, coloana 6 
 
Secţie în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a 
României 
 
Finanţat din venituri proprii şi din subvenţii de 
la bugetul de stat 

Poziţia 71, coloana 6 
 
Secţie în cadrul Muzeului Naţional de 
Istorie a României 
 
Finanţat din venituri proprii şi din 
subvenţii de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Culturii, Cultelor 
şi Patrimoniului Naţional 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

 

Aspecte tehnice privind finanţarea instituţiilor. 

21. PD-L Poziţia 72, coloana 6 
 
Centrul Naţional pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale 
 
Finanţat integral de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi 
Patrimoniului Naţional 

 

Poziţia 72, coloana 6 
 
Centrul Naţional pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
 
Finanţat integral de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Culturii, 
Cultelor şi Patrimoniului Naţional 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

 

Aspecte tehnice privind finanţarea instituţiilor. 
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Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 
 

Amendamente preluate – Anexa nr. 2 
 

 

Nr. 
crt. Autor Proiectul de lege Amendamente propuse Justificare 

 
ANEXA NR.2 

 
1. PD-L Poziţia 13, coloana 6 

 
Direcţie Generală în cadrul  Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 

Poziţia 12, coloana 6 
 
Direcţie Generală în cadrul  Ministerul Educaţiei, 
Cercetării şi Inovării 
 
Finanţată integral de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

La poziţia 13, coloana privind 
structura rezultată în urma 
reorganizării, este necesar să se 
reformuleze textul referitor la modul 
de finanţare, respectiv „finanţat 
integral de la bugetul de stat”, 
întrucât o Direcţie Generală în cadrul 
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării  nu poate fi finanţată altfel 
decât prin ministerul în structura 
căruia este organizată. 

2. PD-L Poziţia 25, coloana 2 
 
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, 
Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar 
Bucureşti  
Persoană juridică   în subordinea UMF „Carol 
Davila” Bucureşti şi în coordonarea Ministerului 
Sănătăţii 
 
Finanţate integral din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Sănătăţii 
 
 

Poziţia 25, coloana 6 
 
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management 
şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti  
 
Persoană juridică în subordinea UMF „Carol Davila” 
şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii 
 
 
Finanţată integral din venituri proprii  

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

La poziţia 25 să se aibă în vedere 
observaţiile de la Anexa 1, poziţia 55 
(regimul de finanţare al Şcolii 
Naţionale de Sănătate Publică şi 
Management Sanitar) 
 

3. PD-L Poziţia 37, coloana 2 
 
Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi 
Igienei Vinului Blaj 
 
Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetul de stat prin bugetul  Ministerului  
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 

Poziţia37, coloana 2 
 
Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi 
Igienei Vinului Blaj 
 
Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 
de stat prin bugetul  Ministerului  Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 

La poziţia 37, la coloana „Instituţia 
supusă reorganizării” să se 
înlocuiască sintagma „Laboratorul 
central” cu „ Laboratorul regional”, 
astfel cum este denumit Laboratorul 
de la Blaj, potrivit HG 1564/2003 şi 
Anexei nr.2 la HG 8/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea 
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Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 

4.  Poziţia 38, coloana 2 
 
Laboratorul Central pentru Controlul Calităţii şi 
Igienei Vinului Odobeşti  
 
Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la 
bugetul de stat prin bugetul  Ministerului  
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
 

Poziţia 38, coloana 2 
 
Laboratorul Regional pentru Controlul Calităţii şi 
Igienei Vinului Odobeşti  
 
Finanţat din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul 
de stat prin bugetul  Ministerului  Agriculturii, 
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

La poziţia 38, la coloana „Instituţia 
supusă reorganizării” să se 
înlocuiască sintagma „Laboratorul 
central” cu „Laboratorul regional”, 
astfel cum este denumit laboratorul 
Odobeşti, potrivit HG 1564/2003 şi 
Anexei nr.2 la HG 8/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale. 

5. PD-L Poziţia 40, coloana 5 
 
Preia Centrul de  Consultanţă pentru Programe 
Culturale Europene  şi Institutul pentru Memorie 
Culturală 
 

Poziţia 40, coloana 5 
 
Preia Centrul de  Consultanţă pentru Programe 
Culturale Europene şi Institutul pentru Memorie 
Culturală 
 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

CIMEC apare, in mod eronat, in doua 
rubrici, respectiv la poziţia 40 şi 
poziţia 41. 

6. PD-L Poziţia 44, coloana 6 
 
Institutul pentru Memoria Exilului şi pentru 
Investigarea Crimelor Comunismului 
 
 
Finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate 
de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului  
 

 Poziţia 44, coloana 6 
 
Institutul de Investigare a Crimelor 
Comunismului si Memoria  Exilului Romanesc, în 
subordinea Guvernului şi coordonarea primului 
ministru  
 
Finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul  
Secretariatului General al Guvernului 
 

Autor: 
Deputat Daniel Buda 

La poziţia 1, entitatea rezultată în 
urma reorganizării „Institutul de 
Investigare a Crimelor 
Comunismului şi Memoria Exilului 
Românesc”,  nu este corelată cu  cea 
prevăzută la poziţia 4,. Considerăm 
că ar trebui preluate şi la poz.44 
aceleaşi precizări ca la poz.1. 


