
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                          SENAT 
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,                                  COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,       
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                                          ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 16 decembrie 2014                                            Bucureşti, 16 decembrie 2014                                  
Nr. 4C-9/257                                                                      Nr. XXVIII/264 

AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015  

 
Cu adresele nr. PLx. 572/2014 şi nr. L. 743/2014, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor 

şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului au primit spre dezbatere şi avizare proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2015. 
 În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, să avizeze favorabil bugetul 
Ministerul Tineretului şi Sportului cu amendamentele admise cuprinse în Anexa 1.    

Bugetul Academiei Române a fost avizat favorabil cu unanimitatea voturilor celor prezenți cu amendamentul admis 
cuprins în Anexa 2.    
 

  PREŞEDINTE                            PREŞEDINTE 
               Nicu MARCU                                                   Ecaterina ANDRONESCU 
 
 
    SECRETAR           SECRETAR 
          Victor CRISTEA                                                                     Dumitru OPREA  
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                    ANEXA  1 
AMENDAMENTE ADMISE    

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2015 
Anexa nr. 3/21 - Ministerul Tineretului şi Sportului  

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 

1. 

Anexa 3/21 - Ministerul 
Tineretului și Sportului 

Alocarea sumei de 881.070 lei pentru 
extinderea sălii de sport - Liceul 
Timotei Cipariu din municipiul Blaj, 
jud. Alba. 

 
Autor: Deputat neafiliat Clement 

Negrut 

Suma solicitată este necesară pentru extinderea 
sălii de sport. 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului 
Tineretului și Sportului pe anul 2015. 

 

2. 

Anexa 3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Ministerului Tineretului şi 
Sporturilor 

Se propune alocarea sumei de 2.000 mii 
lei pentru  proiectul  Susţinerea 
dezvoltării unui liceu sportiv 
 

Autor: Senator  Alin Tişe 
 

Programul îşi propune dezvoltarea unui liceu 
sportiv puternic care să ajute la promovarea 
sportului la nivelul oraşului dar şi să fie un 
mediu propice pentru  dezvoltarea generațiilor de 
sportivi de performanţă. Se propune 
suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului 
şi Sporturilor la Anexa  3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 cu suma de 450 mii 
lei. 
Sursa de finanțare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea şi impozite 
şi taxe estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

3. 
Anexa  3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Ministerului Tineretului şi 

Se propune alocarea sumei de 300 mii 
lei pentru  Atragerea unor competiţii de 
nivel european şi mondial în municipiul 

Atragerea unor competiţii de nivel european şi 
mondial în municipiul Cluj-Napoca cu scopul 
promovării sportului la nivel local dar şi ca şi un 

 



3 
 

Sporturilor Cluj-Napoca, în principal a 
Campionatului European de Atletism 
pentru  Tineret și Juniori 
 

Autor: Senator  Alin Tişe 
 

mijloc de dezvoltare economică locală. În acest 
moment arena moderna din municipiu dotata cu 
pista de atletism externă dar şi internă permite 
desfăşurarea unor astfel de competiţii. Se 
propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Tineretului şi Sporturilor la Anexa  3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 cu suma de 450 mii 
lei. 
Sursa de finanțare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea şi impozite 
şi taxe estimate de MF la 5 miliarde lei. 

4. 

Anexa  3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Ministerului Tineretului şi 
Sporturilor 

Se propune alocarea sumei de 400 mii 
lei pentru Construire Complex Nataţie 
indoor şi outdoor destinat practicării 
înotului de către elevi şi studenţi. 
 

Autor: Senator  Alin Tişe 
 

Programul îşi propune dezvoltarea unui liceu 
sportiv puternic care să ajute la promovarea 
sportului la nivelul oraşului dar şi să fie un 
mediu propice pentru  dezvoltarea generaţiilor de 
sportivi de performanţă dar mai ales menţinerea 
sănătăţii copiilor noştri, precum şi oferirea unei 
activităţi calitative pentru timpul liber, o 
îndepărtare de tentaţiile vieţii moderne. Se 
propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Tineretului şi Sporturilor la Anexa  3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 cu suma de 450 mii 
lei. 
Sursa de finanțare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea şi impozite 
şi taxe estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

5. 

Anexa  3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Ministerului Tineretului şi 
Sporturilor 

Majorarea cu suma de 500.000 lei 
pentru amenajare teren sport în comuna 
Ceica jud. Bihor. 
 
 

Autor: senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Ceica nu dispune de resurse 
financiare pentru realizarea acestui obiectiv de 
investiţii imperios necesar pentru sănătatea 
locuitorilor.  
Sursa de finanţare: majorarea veniturilor 
bugetare printr-o mai bună colectare şi reducerea 
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evaziunii fiscale.  

6. 

Anexa3/21/02Capitol  
5001/grupa 51/art.01/alin 01 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului/ 

Majorarea cu suma de 1.500.000 lei 
pentru construirea unui teren de sport în 
comuna Lunca, jud. Bihor. 
 

Autor: senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Lunca nu dispune de resurse 
financiare pentru realizarea acestui obiectiv de 
investiţii imperios necesar pentru sănătatea 
locuitorilor.  
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare printr-o mai bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  

 

7. 

Anexa3/21/02Capitol  
5001/grupa 51/art.01/alin 01 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului/ 

Majorarea cu suma de 500.000 lei 
pentru construirea unui stadion comunal 
în localitatea Inand, comuna Cefa, jud. 
Bihor. 
 

Autor: senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Cefa nu dispune de resurse 
financiare pentru realizarea acestui obiectiv de 
investiţii imperios necesar pentru dezvoltarea 
mişcării sportive şi sănătatea locuitorilor.  
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare printr-o mai bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  

 

8. 

Anexa3/21/02Capitol  
5001/grupa 51/art.01/alin 01 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului/ 

Majorarea cu suma de 200.000 lei 
pentru construire terenuri minifotbal în 
comuna Olcea, jud. Bihor. 
 

Autor: senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Olcea nu dispune de resurse 
financiare pentru realizarea acestui obiectiv de 
investiţii imperios necesar pentru dezvoltarea 
mişcării sportive şi pentru sănătatea locuitorilor.  
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare printr-o mai bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  

 

9. 

Anexa3/21/02Capitol  
5001/grupa 51/art.01/alin 01 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului/ 

Majorarea cu suma de 145.180 lei 
pentru finalizare construirea bază 
sportivă în comuna Olcea, jud. Bihor 
 

Autor: senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Olcea nu dispune de resurse 
financiare pentru realizarea acestui obiectiv de 
investiţii imperios necesar pentru dezvoltarea 
mişcării sportive şi pentru sănătatea locuitorilor.  
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare printr-o mai bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  

 

10.  

Ministerul Tineretului şi 
Sportului; Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 51, Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  Anexa 

Se propune suplimentarea sumelor 
alocate pentru 2015, astfel:  
Amenajarea şi modernizarea teren sport 
(fotbal), comuna Caraşova, Jud. Caraş-
Severin Lucrare nouă PT INR 4112010 

Suma este necesară pentru lucrările de amenajare 
şi modernizare. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
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nr.3/21/02, pag.2, Articolul 
01, Alineat 01- Transferuri 
către instituţii publice. 

- suma 400 mii lei 
 

Autor:  Deputat Ghera Giureci-
Slobodan 

Guvernului. 
 

11. 

Ministerului Tineretului și 
Sportului 
Anexa 3/21/01, cap 5000 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
MTS cu suma de 2200 mii lei pentru 
asigurarea în bune condiţii a activităţilor 
sportive desfăşurate de către Federaţia 
Ecvestră Română. 
 
Autori: Deputat PNL Ştefan Băişanu, 

Grupurile Parlamentare ale PNL 
 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară 

 

12. 

Anexa 3/21/01 
Capitolul 6500/grupa 
01/subcapitol 01 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Tineretului şi Sportului cu suma de 
3.000.000 RON 
 

Autor: Deputat PC-PLR Cornelia 
Negrut 

Se solicită această sumă în vederea bunei 
organizării de către România a proiectului „Cluj-
Napoca 2015, Capitală Europeană a Tineretului 
– Youth@Cluj-Napoca 2015 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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                    ANEXA 2 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2015 

Anexa nr. 3/37 – Academia Română  
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 

1.  Anexa nr. 3/37 - Academia 
Română  
 

Se propune suplimentarea bugetului Academiei Române 
pentru anul 2015 cu 20 milioane lei pentru Cheltuieli de 
personal și de capital.  
 

Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din 

Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Necesități determinate 
de insuficiența acordării resurselor 
bugetare pe anul 2015, privind 
atragerea și susținerea tinerilor 
cercetători în instituțiile 
Academiei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
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