
 

 

          Bucureşti,  11 februarie 2019 
                           PL-X  26/2019 

 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 
CAMERA DEPUTA ŢILOR           SENAT 
Comisia pentru drepturile omului, culte             Comisia pentru drepturile omului,  
şi problemele minorităţilor naţionale       egalitate de şanse, culte şi minorităţi                                 

4c-6/68/11 februarie 2019                  XXVI/71/11 februarie 2019         

       

Domnului deputat         Domnului senator 
LAZĂR  Sorin,                     Viorel  I. ARCAŞ, 

Preşedintele Comisiei pentru buget,       Preşedintele Comisiei pentru buget, 
finanţe şi bănci          finanţe, activitate bancară şi  

 piată de capital 
                                 
         

 
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, Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere 
şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, 
înregistrat cu nr. PL-X  26 din 9 februarie 2019, respectiv cu nr. L 88 din 9 februarie 
2019. 
  Cele două comisii s-au întrunit în şedinţă comună la Camera Deputaţilor, 
în ziua de 11 februarie 2019, începând cu ora 15,00.  

La lucrările celor două comisii au participat:  de la Ministerul Justiţiei, 
doamna secretar general adjunct Laura Ignat şi domnul comisar şef de penitenciare 
Marian Dobrică, director general al  Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; domnul 
Toni Greblă, secretar general al Guvernului; de la Secretariatul de Stat pentru Culte, 
domnul secretar de stat Victor Opaschi şi domnul director Andrei Ungar;  de la Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării, doamna vicepreşedintă Tatina Sandu; de la 
Consiliul de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi, domnul preşedinte Florin Butnaru şi domnul Birişi Constantin, director al 
Direcţiei Financiare; de la Ministerul Finanţelor Publice, doamnele consilier Enache 
Raluca, Moise Nicoleta, Gheorghişor Claudia şi doamna expert Monica Dumitrache, 
care au prezentat opiniile şi propunerile asupra bugetelor proprii.  
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Original



În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate 
de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019, cu 
amendamente admise, prezentate în Anexa 1, şi cu amendamente respinse, prezentate în 
Anexa 2. 

Pe ordonatorii principali de credite, membrii celor două comisii au hotărât, 
cu majoritate de voturi , să acorde aviz favorabil pentru Anexa 3/17 – Ministerul 
Justiţiei; pentru Anexa 3/13- Secretariatul General al Guvernului; pentru Anexa 3/42 - 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării şi pentru Anexa 3/58 - Consiliului 
de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile persoanelor cu 
dizabilităţi.  

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 

 

 

   PREŞEDINTE,                 PREŞEDINTE,   

     Deputat                         Senator     
          Iusein IBRAM                  Dorin-Valeriu BĂDULESCU  

 

 

 

                                

 
 

Consilier parlamentar    Onesia Babeş                                                        Consilier parlamentar  Steluţa Gheorghe 
Consilier parlamentar  Elena Zorilă  
Consilier parlamentar Valentin Laurenţiui Gheorghiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 1  

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

1. Legea bugetului de stat pe anul 2019 
Art.68/ 
Capitolul III/ 
Dispoziții finale 

 
 

Art. 68 „În anul 2019 cuantumul brut al contribuțiilor 
lunare pentru personalul neclerical angajat în unitățile 
de cult din țară se mențin la nivelul cuantumului brut 
acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2018”. 
 

se modifică şi va avea următorul cuprins : 
„În anul 2019 cuantumul brut al contribuțiilor lunare 
pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult 
din țară și în unitățile și institu țiile de învățământ 
teologic, neintegrate în învăţământul de stat, se 
poate stabili la nivelul salariului de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată”. 
 
Autorii amendamentului: 
Ponta Victor - Viorel– deputat neafiliat 
Bănicioiu Nicolae– deputat neafiliat 
Constantin Daniel – deputat neafiliat 
Mocioalcă Ion – deputat neafiliat 
Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 
Petric Octavian – deputat neafiliat 
 

Această modificare este necesară pentru corelarea 
prevederilor art. 9, Anexa nr. 1, Capitolul III – 
Culte a Legii-Cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
cu cele ale art. 2, alin. (1), literele a) și b) din 
O.G. nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Impactul bugetar suplimentar pentru toate cele 
20.199 de contribuții pentru personalul neclerical 
angajat în cadrul unităților de cult și în cadrul 
unitățile de învățământ teologic aparținând 
cultelor religioase (19.899 posturi pentru 
personalul neclerical din unitățile de cult și 300 
de posturi pentru personalul neclerical încadrat în 
unitățile de învățământ teologic) este de 
aproximativ 5.400 mii lei/lunar. 
 
Sursa de finanțare: 
Bugetele autorităţilor locale  



2. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 

Se propunesuplimentarea 
sumeloralocate pe anul 2019 
pentruunitătile de cult astfel: 
Reabilitareabisericii 
“Schimbarea la faţă”, Strada 
Domnească, Galaţi – suma de 
100.000 lei. 
 
Autor: 
Deputat:Dragoș Gabriel 
ZISOPOL 

Necesitateaurgentă 
de sumeptlucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectăriptbuna 
desfășurareaactivităţilor din 
incintaunităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervăaflat la dispoziția 
Guvernului. 
 
 

3. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 

Se propunesuplimentarea 
sumeloralocate pe anul 2019 
pentruunitătile de cult astfel: 
Reabilitareabisericii 
„Schimbarea la faţă”, str. 
Mircea celBătrân nr. 36, 
Constanţa – suma de 100.000 
lei. 
 
Autor: 
Deputat:Dragoș Gabriel 
ZISOPOL 

Necesitateaurgentă 
de sumeptlucrări de reparații, 
consolidări, proiectăriptbuna 
desfășurareaactivităţilor din 
incintaunităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervăaflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 

4. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 

Se propunesuplimentarea 
sumeloralocate pe anul 2019 
pentruunitătile de cult astfel: 
Consolidareaşirestaurarea 
bisericii “Buna Vestire”, str. 
CaleaCălăraşilor nr. 3, Brăila – 
suma de 100.000 lei. 
 
Autor: 
Deputat:Dragoș Gabriel 
ZISOPOL 
 

Necesitateaurgentă 
de sumeptlucrări de reparații, 
consolidări, proiectăriptbuna 
desfăşurare a activităţilor din 
incintaunităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervăaflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 



5. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 

Se propunesuplimentarea 
sumeloralocate pe anul 2019 
pentruunitătile de cult astfel: 
Reabilitareabisericii “Sfântul 
Nicolae” , str. Păcii nr.1, Sulina, 
judetulTulcea – suma de 
100.000 lei 
 
Autori: 
Deputat:Dragoș Gabriel 
ZISOPOL 

Necesitateaurgentă 
de sumeptlucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectăriptbuna 
desfăşurare a activităţilor din 
incintaunităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervăaflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 
 

6. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 
 

Se propunesuplimentarea 
sumeloralocate pe anul 2019 
pentruunitătile de cult astfel: 
Reabilitareabisericii "Buna 
Vestire", str. Buna Vestire nr. 2, 
Tulcea - suma de 100.000 lei. 
 
Autor: 
Deputat:Dragoș Gabriel 
ZISOPOL 
 

Necesitateaurgentă 
de sumeptlucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectăriptbuna 
desfășurareaactivităților din 
incintaunităților de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervăaflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
 

7. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 

Se propunesuplimentarea 
sumeloralocate pe anul 2019 
pentruunitățile de cult astfel: 
Reabilitareabisericii "Sfânta 
Treime", str. George Barițiu nr. 
12, Braşov – suma de 100.000 
Lei 
 
Autor: 
Deputat:Dragoș Gabriel 
ZISOPOL 
 

Necesitateaurgentă 
de sumeptlucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectăriptbuna 
desfășurareaactivităţilor din 
incintaunităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervăaflat la dispoziţia 
Guvernului. 



8. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 

Se propunesuplimentarea 
sumeloralocate pe anul 2019 
pentruunitătile de cult astfel: 
Reabilitareabisericii “Izvorul 
Tămăduirii”, str. Teilor, Calafat, 
judeţulDolj – suma de 100.000 
lei 
 
Autor: 
Deputat:Dragoș Gabriel 
ZISOPOL 

Necesitateaurgentă 
de sumeptlucrări de reparații, 
consolidări, proiectăriptbuna 
desfășurareaactivităţilor din 
incintaunităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervăaflat la dispozitia 
Guvernului. 

9. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 

Se propunesuplimentarea 
sumeloralocate pe anul 2019 
pentruunitătile de cult astfel: 
Reabilitareabisericii “Buna 
Vestire”, str. Mircea celBătrân 
nr. 12, Giurgiu – suma de 
100.000 lei 
 
Autor: 
Deputat:Dragoș Gabriel 
ZISOPOL 
 

Necesitateaurgentă 
de sumeptlucrări de reparații, 
consolidări, proiectăriptbuna 
desfășurareaactivităților din 
incintaunităților de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervăaflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
 

10. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 

Se propunesuplimentarea 
sumeloralocate pe anul 2019 
pentruunitătile de cult astfel: 
Reabilitareabisericii “Sfinții 
Apostoli Petrusi Pavel”, str. 
AurelVlaicu nr. 74, Brasov – 
suma de 100.000 lei.  
 
Autor: 
Deputat:Dragoș Gabriel 
ZISOPOL 
 

Necesitateaurgentă 
de sumeptlucrări de reparații, 
consolidări, proiectăriptbuna 
desfășurareaactivităților din 
incintaunităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervăaflat la dispozitia 
Guvernului. 
 
 



11. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 

Se propunesuplimentarea 
sumeloralocate pe anul 2019 
pentruunitătile de cult astfel: 
Reabilitareabisericii din 
ComunaVedea, Judet Giurgiu 
– suma de 100.000 lei 

Autor:  
Deputat:Dragoș Gabriel 
ZISOPOL 
 

Necesitateaurgentă 
de sumeptlucrări de reparații, 
consolidări, proiectăriptbuna 
desfășurareaactivităților din 
incintaunităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervăaflat la dispoziția 
Guvernului. 

 

12. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 

Se propunesuplimentarea 
sumeloralocate pe anul 2019 
pentruunitătile de cult astfel: 
Reabilitareabisericii „Buna 
Vestire” din Ploiesti, str. Plevneinr. 2, Judet Prahova – 
suma de 
100.000 lei 
 
Autor: 
Deputat:Dragoș Gabriel 
ZISOPOL 
 

Necesitateaurgentă 
de sumeptlucrări de reparații, 
consolidări, proiectăriptbuna 
desfășurareaactivităţilor din 
incintaunităţilor de cult.  
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervăaflat la dispoziţia 
Guvernului 

13. Anexa3/13/02 
Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 
Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 

 

 

 

Se propunesuplimentarea 
sumeloralocate pe anul 2019 
pentruunitătile de cult astfel: 
Reabilitarea „Biserica Sf. IoanBotezătorul" din 
cimitirulMănăstiriiSecu, jud. Neamţ-suma de 100.000 
lei. 
 
Autor: 
Deputat :Dragoș Gabriel 
ZISOPOL 
 

Necesitateaurgentă 
de sumeptlucrări de reparații, 
consolidări, proiectăriptbuna 
desfășurareaactivităţilor din 
incintaunităţilor de cult.  
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervăaflat la dispoziţia 
Guvernului. 

 



14. Secretariatul General al Guvernului, 
Anexa3/13/02/ 

Capitol 6701 - Cultură, 
RecreereşiReligie, 

Grupa 59, 

Art. 12-„Susţinerea cultelor” 

Se propunesuplimentareasumeloralocatepentruanul 
2019,pentruunităţile de cult astfel: 

Reabilitareabisericii “Mirăuţi”,  Str. Mirăuților, nr. 17, 
Suceava, judeţul Suceava – suma de 500.000 lei. 

Autor: DeputatAndi-Gabriel GROSARU 

 

AlocareaacesteisumesuplimentarebugetuluiSecret
ariatului General al 
Guvernuluiestenecesarăpentrulucrări de reparaţii, 
consolidări, 
proiectăripentrubunadesfăşurareaactivităţilor din 
incintaunităţilor de cult. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervăaflat la 
dispoziţiaGuvernului. 
 

15. Secretariatul General al Guvernului, 
Anexa3/13/02/ 

Capitol 6701 - Cultură, 
RecreereşiReligie, 

Grupa 59, 

Art. 12-„Susţinerea cultelor” 

Se propunesuplimentareasumeloralocatepentruanul 
2019,pentruunităţile de cult astfel: 

Reabilitareșireparații la bisericacatolică, comunaGreci, 
județulTulcea– suma de 450.000 lei. 

Autor :DeputatAndi-Gabriel GROSARU 

 

AlocareaacesteisumesuplimentarebugetuluiSecret
ariatului General al 
Guvernuluiestenecesarăpentrulucrări de reparaţii, 
consolidări, 
proiectăripentrubunadesfăşurareaactivităţilor din 
incintaunităţilor de cult. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervăaflat la 
dispoziţiaGuvernului. 

16. Secretariatul General al Guvernului, 
Anexa3/13/02/ 

Capitol 6701 - Cultură, 
RecreereşiReligie, 

Grupa 59, 

Art. 12-„Susţinerea cultelor” 

Se propunesuplimentareasumeloralocatepentruanul 
2019, pentruunităţile de cult astfel: 

Reabilitareabisericiicatoliceitaliene„Biserica Romano - 
CatolicăNașterea Sf. IoanBotezătorul”,Str. Domnească, 
Nr. 88, Galați, judeţulGalaţi – suma de 400.000 lei. 

Autor: DeputatAndi-Gabriel GROSARU 

 

AlocareaacesteisumesuplimentarebugetuluiSecret
ariatului General al 
Guvernuluiestenecesarăpentrulucrări de reparaţii, 
consolidări, 
proiectăripentrubunadesfaşurareaactivităţilor din 
incintaunităţilor de cult. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervăaflat la 
dispoziţiaGuvernului. 

17. Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor 
II. Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții “Construire capelă 
mortuară” în localitatea Răscruci, comuna Bonțida, 
județul Cluj. 
 
 

Asigurarea condițiilor decente pentru accesul la 
acest tip de serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 



Ini țiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

18. Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor 
II. Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții “Construire capelă 
mortuară” în localitățile  Giula și Ciumafaia, comuna 
Borșa, județul Cluj. 
 
 
Ini țiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Asigurarea condițiilor decente pentru accesul la 
acest tip de serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 

19. Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor 
II. Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 466 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții “Construire capelă 
mortuară” în localitatea Călărași Gară, comuna 
Călărași,județul Cluj. 
 
Ini țiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Asigurarea condițiilor decente pentru accesul la 
acest tip de serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 



20. Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor 
II. Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții “Construire capelă 
mortuară” în localitatea Ciucea Gară, comuna Ciucea, 
județul Cluj. . 
 
Ini țiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Asigurarea condițiilor decente pentru accesul la 
acest tip de serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 

21. Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea cultelor 
II. Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei pentru 
realizarea obisctivului de investiții “Construire casă 
parohială” în comuna  Dăbâca, județul Cluj. 
 
Ini țiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unei prezențe stabile a preotului 
(preoților) în parohie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 

22. Anexa 3/13/26 Secretariatul General al 
Guvernului/ Secretariatul de stat pentru 
culte/ cod 13 ordonator 4283422 / 
program bugetar 255- Lăcașuri de cult  
 

Se propune alocarea sumei de 4700 mii lei pentru 
lucrari de refacere si consolidare a Ansamblului fostei 
Mănăstiri Raducanu din orasul TG. Ocna, jud Bacău 
precum si pentru executarea de sapaturi arheologice de 
salvare si restaurare a ruinelor  
 
 
 
 
 

Ansamblul are in componenta sa Biserica ,,Buna 
Vestire ,,ctitorita in anul 1664 aflata in stare de 
functionare ,turnul de intrare si zidul de incinta 
aflate in stare de PRECOLAPS si ruinelr 
constructiilor din incinta aflate in stare de 
COLAPS 
 
 
 
 



Autori:  deputat PNL Tudorița Lungu, deputat PNL 
Ionel Palăr  
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 4700 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/02 MINISTERUL 
FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI 
GENERALE, Titlul VII, Alte transferuri 

23. Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 

5001 Cheltuieli – buget de stat 

6701 Cultură, recreere și religie 

51 Transferuri între unități ale 
administrației publice 

01 Transferuri catre institutii 
publice 

Cod program 785 

Păstrarea, afirmarea și dezvoltarea 
identității etnice, culturale, religioase și 
lingvistice a minorităților naționale din 
România 

Propuneri 2019...3.500 mii lei 

Propunem majorarea sumei cu 500 mii lei pentru  

Cod program 785 

Păstrarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice, 
culturale, religioase și lingvistice a minorităților 
naționale din România 

Propuneri 2019...4.000 mii lei 

 

Autori:  Kelemen Hunor, Korodi Attila, Benkő Erika, 
Seres Dénes, Erdei D. István - deputați UDMR 

Cseke Attila, Tánczos Barna, Derzsi Akos– senatori 
UDMR 

Sumele sunt necesare acoperirii costurilor cu 
derularea de către Institutul pentru Studierea 
Problemelor Minorităților Naționale a acestui 
program deosebit de important pentru 
îmbunătățirea climatului interetnic și îmbogățirea 
patrimoniului cultural prin valorificarea 
diferențelor culturale ale minorităților etnice. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale 

8001 Acțiuni generale economice și comerciale și 
de muncă 
 

24. 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. 
 
 
 

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 



Autor: 
Deputat Constantin Codreanu 
Grupul PMP  

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  

25. 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. 
 
Autor: 
Deputat Constantin Codreanu, 
Grupul 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 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 

26. Ministerul Justitiei  
Anexa nr. 3/17 
Capitolul 3. PRIORITĂȚI 
STRATEGICE PE TERMEN MEDIU 
ALE ORDONATORULUI 

Se propune alocarea sumei de 22500 mii lei pentru 
construcţia unui nou penitenciar care va fi construit în 
afara municipiului Timişoara, județul Timiș.  
 
 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
mutarea şi  reabilitarea clădirii penitenciarului 
deja existent în afara municipiului Timişoara în 
scopul  dezvoltării infrastructurii sistemului 
administratiei penitenciare în conformitate cu 



Subcapitolul 3.3. Coordonarea sistemului 
penitenciar 
 3.3.1. Modernizarea si dezvoltarea 
infrastructurii sistemului penitenciar 
 

Autor :  
Deputat Cornel Mircea Sămărtinean, Grupul 
parlamentar PMP 
 
 

prevederile legale și normele europene de 
detentțe pentru îmbunătățirea conditiilor de 
detenție ale persoanelor private de libertate. 
  
Sursa de finanţare: - de la bugetul de stat alocat 
Ministerului Justiției mărit cu 6,4%. 

27. 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 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 

28. 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.  

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.  
 



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 
 

Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 
35.000 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/02 MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE  
TITLUL VII- ALTE CHELTUIELI – CREDITE 
ANGAJAMENTE 

29. 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 

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   



Alexandru PEREȘ – Senator PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

30. 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  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 10 ani, adică din anul 2009, tarifele pentru 
traduceri judiciare efectuate 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   

31. 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 
Dep. Ioan CUPȘA 
Dep. Cătălin PREDOIU 

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. 
 
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. 



Dep. Valeria SCHELEAN ȘOMFELEAN 
Dep. Cristina TRĂILĂ 
Dep. Vasile VARGA 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

32. 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 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 
 

Este nevoie de plata sumelor restante pentru plata 
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 
 

33. 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 



34. 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 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 
 

Suplimentarea schemelor de 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 
(instante) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 2  

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

1. Anexa 3/13 
 

Lucrări de urgenţă la 50 biserici de lemn – în 
principal reparaţii la acoperişuri, la structurile 
de lemn afectate – suma necesara 20 mii lei/ 
biserică. 
 
Autor: Dr. Marius Pascan – Deputat PMP 

Acestea se afla intr-o avansata 
stare de degradare, sau sunt 
pericol sa sufere pagube 
insemnate din cauza distrugerii 
acoperisurilor si a structurii din 
lemn. 
 

Din lipsa nominalizării 
parohiilor beneficiare şi a sursei 
de finanţare. 

2. Anexa 3/13  
Secretariatul General al 
Guvernului 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
Grupa 51 / art. 01 / alineat 53 - 
Transferuri din bugetul de stat 
catre fondul de asigurari sociale de 
sanatate pentru personalul 
monahal al cultelor recunoscute 

Se propune majorarea cu suma necesară 
suportării de la bugetul de stat a reţinerilor 
pentru fondul de asigurări sociale de sănătate 
asupra salariului brut pentru preoţii ortodocşi 
din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 
 
 

Pentru compensarea gradului de 
dificultate a activităţii acestora 
faţă de preoţii ortodocşi din ţară 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă 
al Guvernului cu suma 
corespunzătoare 

Creează discriminare în raport cu 
ceilalţi preoţi ortodocşi  şi cu 
clerul celorlalte culte 
recunoscute. 

3. Anexa 3/13  
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune majorarea cu suma necesară 
suportării de la bugetul de stat a reţinerilor 
legale, înafara reţinerilor pentru fondul de 

Pentru compensarea gradului de 
dificultate a activităţii acestora 
faţă de preoţii ortodocşi din ţară 

Aceeaşi motivare ca la punctul 2. 



TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 
Grupa 59 / art. 12 – Susţinerea 
Cultelor  

asigurări sociale de sănătate, asupra salariului 
brut pentru preoţii ortodocşi din Rezervaţia 
Biosferei Delta Dunării. 
 
Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea Fondului de rezervă 
al Guvernului cu suma 
corespunzătoare 
 

 


