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 Vă înaintăm, alăturat, tabelul cu amendamentele depuse la anexele 3/13 - SGG, 

3/16 – Ministerul Finantelor Publice, 3/25 – Ministerul Educatiei Nationale și 3/27 – 

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale , care dintr-o eroare materială au fost omise 

a fi trecute în raportul comun asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019, 

înaintat cu numărul de înregistrare 4c-2/64 din 13.02.2019.  

Față de cele de mai sus, atașăm la raportul comun inițial amendamentele 

omise. 

 

 Cu stimă, 

 

 

 

 

PREȘEDINTE 

 

Sorin LAZĂR 
 

 



 

 

A M E N D A M E N T E   SUPLIMENTARE RESPINSE  

la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 

 

3/13 Secretariatul General al Guvernului 

 
 

Nr. 

crt. 

Articolul din lege 

(anexa/capitolul/subcapitolul/paragraful/Gr

upa/titlul/ 

articol/alineat) 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 

Sursa de finanţare 

Motivaţia  

respingerii 

1 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 

 

Respins 

prin vot 

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. 

 

Necesitateaurgentă 

de sumeptlucrări de reparaţii, 

consolidări, proiectăriptbuna 

desfășurareaactivităţilor din 

incintaunităţilor de cult. 

 

Sursa de finanţare: fondul de 

rezervăaflat la dispoziția 

Respins 

prin vot 



 

 

Autor: 

Deputat:Dragoș Gabriel 

ZISOPOL 

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. 

 

 

 

Respins 

prin vot 

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. 

 

Respins 

prin vot 

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 

Necesitateaurgentă 

de sumeptlucrări de reparaţii, 

consolidări, proiectăriptbuna 

desfăşurare a activităţilor din 

incintaunităţilor de cult. 

 

Sursa de finanţare: fondul de 

rezervăaflat la dispoziţia 

Guvernului. 

 

Respins 

prin vot 



 

 

ZISOPOL  

 

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. 

 

 

Respins 

prin vot 

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. 

Respins 

prin vot 

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. 

Respins 

prin vot 

 Anexa3/13/02 Se propunesuplimentarea Necesitateaurgentă  



 

 

Capitol 5001/Grupa 59/ 

Titlul XI – “Alte cheltuieli”/ 

Alin. 12 - „Sustinereacultelor” 

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 

 

de sumeptlucrări de reparații, 

consolidări, proiectăriptbuna 

desfășurareaactivităților din 

incintaunităților 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 “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. 

 

 

Respins 

prin vot 

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 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. 

 

Respins 

prin vot 

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 „Buna 

Necesitateaurgentă 

de sumeptlucrări de reparații, 

consolidări, proiectăriptbuna 

desfășurareaactivităţilor din 

Respins 

prin vot 



 

 

Vestire” din Ploiesti, str. Plevneinr. 2, 

Judet Prahova – suma de 

100.000 lei 

 

Autor: 

Deputat:Dragoș Gabriel 

ZISOPOL 

 

incintaunităţilor de cult.  

 

Sursa de finanţare: fondul de 

rezervăaflat la dispoziţia 

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: 

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. 

 

Respins 

prin vot 

13  Anexa3/13 Alocarea sumei de 20.952 lei pentru 

solicitare bugetare, pentru posturi de 

conducere la nivelul conducerii 

cultelor, ARHIEPISCOPIA 

ARADULUI, județul Arad. 

 

Autorul amendamentului: Pistru-

Popa Eusebiu-Manea, ALDE 

Finanțare pentru un total e 

cinci posturi bugetate pentru 

personalul din conducerea 

cultelor și a unităților de cult, 

altul decât cel asimilat 

funcțiilor de demnitate publică, 

în felul următor: 

Consilier eparhial, 

Grad.3/Studii S.II, 4.122 lei. 

Consilier eparhial, 

Grad.4/Studii S.II, 4.236 lei. 

Consilier eparhial, 

Grad.3/Studii S.II, 4.122 lei. 

Consilier eparhial, 

Grad.4/Studii S.II, 4.236 lei. 

Consilier eparhial, 

Grad.4/Studii S.II, 4.236 lei.  

Respins prin vot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sursa de finanţare:  Fondurile 

alocate Secretariatului General 

al Guvernului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3/16 Ministerul Finanţelor Publice 

 

 

 

 
Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 

amendamentului/ Sursa de 

finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

(numai pentru 

comisii) 

1.  Anexa nr.3/16/01 Ministerul Finațelor 

Publice/ TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 

 

 

Se propune alocarea de la bugetul 

Ministerului  Finanțelor Publice / 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI a 

sumei de 2.160 mii lei în vederea 

transferului către Fondul de ameliorare a 

fondului funciar cu destinație silvică 

administrat de Ministerul Apelor și 

Pădurilor,  reprezentând acoperirea taxei  

pentru scoaterea definitivă din fondul 

forestier a unui teren forestier în 

suprafață de 6,34 ha necesar realizări 

obiectivului. 

 

Autorii amendamentului:  

Daniel-Constantin CADARIU, senator 

PNL SUCEAVA 

Ioan BALAN, deputat PNL SUCEAVA 

Angelica FĂDOR, deputat PNL 

SUCEAVA 

Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 

SUCEAVA 

Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 

SUCEAVA 

Grupurile parlamentare ale PNL din 

Camera Deputaților și Senat 

Prin Ordinul Ministerului 

Dezvoltări Regionale, 

Administrației Publice și 

Fondurilor Europene nr. 

3659/14.07.2017 este 

aprobată finanțarea pentru 

obiectivul de investiți 

”Modernizare drum județean 

DJ 174 C km 0+000 – 

5+000 Panaci – Bilbor”.  

Acest lucru impune reluarea  

proceduri de scoate din fond 

forestier național a 

suprafeței de 6,34 ha și plata 

contravalorii taxei aferente. 

 

Sursa de finanțare: prin 

redistribuirea sumelor 

prevăzute la Anexa nr.3/16 

Ministerul Finațelor Publice/ 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 

 

2.  Anexa 3/16/28/ Ministerul Finanțelor 

Publice 

Se propune suplimentarea din Legea 

Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 

Se solicită suplimentarea 

fondurilor necesare pentru 

 



 

 

Capitolul 

Fonduri alocate prin Programul de 

investiții publice către Ministerul 

Finanțelor Publice 

prevăzute în Anexa 3/16/28  cu suma de 

12.100 mii lei cheltuieli necesare Regiei 

Autonome Aeroportul Internațional 

Sibiu, din subordinea Consiliului 

Județean Sibiu,  în vederea organizării 

Summit-ului UE din mai 2019, Județul 

SIBIU 

 

Autorii amendamentului: 

Deputat PNL Raluca Turcan 

Deputat PNL Nicolae Neagu 

Deputat PNL Constantin Șovăială 

Senator PNL Mircea Cazan 

Grupurile parlamentare ale PNL din 

Camera Deputaților și Senat 

creșterea capacității și a 

siguranței de operare la 

Aeroportul Internațional 

Sibiu în vederea organizării 

Summit-ului Uniunii 

Europene care va avea loc la 

Sibiu în luna mai a acestui 

an.  

 

Sursa de finanțare: 

Diminuarea cu suma de  

12.100 mii lei  a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.3/65 

MINISTERUL 

FINANȚELOR PUBLICE 

ACȚIUNI GENERALE/ 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 

3.  Anexa 3/16/28/  Ministerul Finanțelor 

Publice 

 

Capitolul 

Fonduri alocate prin Programul de 

investiții publice către Ministerul 

Finanțelor Publice 

Se propune suplimentarea din Legea 

Bugetului de Stat pe anul 2019 a sumei 

prevăzute în Anexa 3/16/28  cu suma de 

6.000 mii lei cheltuieli necesare pentru 

pregătirea Summit-ului UE care va avea 

loc la Sibiu, în mai 2019. 

Județul SIBIU 

 

Autorii amendamentului: 

Deputat PNL Raluca Turcan 

Deputat PNL Nicolae Neagu 

Deputat PNL Constantin Șovăială 

Senator PNL Mircea Cazan 

Grupurile parlamentare ale PNL din 

Camera Deputaților și Senat 

Se solicită suplimentarea 

fondurilor necesare pentru 

pregătirea Summit-ului 

Uniunii Europene de la 

Sibiu, din mai 2019, pe 

perioada președinției 

rotative a Consiliului 

Uniunii Europene, un 

eveniment important pentru 

politica europeană.  

-reamenajarea spațiilor de 

din imobil unde se vor 

desfășura lucrările  Summit-

ului; 

-instalarea sistemelor de 

conferință audio-video și a 

sistemelor de supraveghere; 

Sursa de finanțare: 

Diminuarea cu suma de 

 



 

 

6.000 mii lei  a sumelor 

prevăzute la Anexa nr.3/65 

MINISTERUL 

FINANȚELOR PUBLICE 

ACȚIUNI GENERALE/ 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 

4.  Anexa nr.3/16/29 Ministerul 

Finanțelor Publice / Modernizarea si 

securizarea punctelor de trecere a 

frontierei 

Se propune suplimentarea bugetului 

Ministerului  Finanțelor Publice cu suma 

de 5.000 mii lei pentru modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii PCTF Siret. 

 

Autorii amendamentului:  

Daniel-Constantin CADARIU, senator 

PNL SUCEAVA 

Ioan BALAN, deputat PNL SUCEAVA 

Angelica FĂDOR, deputat PNL 

SUCEAVA 

Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 

SUCEAVA 

Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 

SUCEAVA 

Grupurile parlamentare ale PNL din 

Camera Deputaților și Senat 

PCTF Siret Porubne, poartă 

de intrare în Uniunea 

Europeană este unicul punct 

de trecere a frontierei din 

județul Suceava deschis la 

granița cu Ucraina, iar în 

ultima perioadă se 

înregistrează un trafic din ce 

în ce mai mare și un timp 

foarte mare de așteptare. 

Județul Suceava are încheiat 

un Protocol de colaborare cu 

Administraţia Regională de 

Stat Cernăuți, în cadrul 

căruia se dezvoltă multiple 

activități, în diverse domenii 

de interes reciproc, cu 

beneficii pentru fiecare 

parte. 

Este cunoscut faptul că la 

PCTF Siret – Porubne 

timpul petrecut în frontiera 

comună de stat în vederea 

procesării trecerii este 

nepermis de mare, de multe 

ori între 5 și 10 ore de 

aşteptare pentru persoanele 

care, din diferite motive, 

tranzitează acest punct 

vamal. Acest lucru se 

 



 

 

datorează și faptului că acest 

punct de control trecere 

frontieră internațional nu a 

fost supus modernizării și 

dezvoltării de foarte mulți 

ani. 

Din discuțiile purtate cu 

colaboratorii din Cernăuți a 

rezultat că partea ucraineană 

a început modernizarea 

infrastructurii punctului 

vamal Porubne, iar drumul 

care face legătura între 

Porubne și Cernăuți arată 

foarte bine.  

Pe partea românească 

situația este una deplorabilă, 

cu atât mai mult cu cât 

intrarea în România prin 

Siret reprezintă poarta de 

intrare în UE dinspre 

Ucraina. Nu numai că 

serviciile vamale se 

desfășoară cu greutate din 

cauza faptului că nu au mai 

fost realizate investiții 

capitale în acest punct de 

zeci de ani, dar și drumul 

care leagă Siret de Suceava, 

pe tronsonul până la 

intersecția spre Rădăuți, este 

într-o stare avansată de 

degradare.  

 

Sursa de finanțare: prin 

diminuarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr.3/65/ 



 

 

MINISTERUL  

FINANȚELOR PUBLICE – 

ACȚIUNI GENERALE/ 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 

 

5.  Anexa nr.3/16/29 Ministerul 

Finanțelor Publice / Modernizarea si 

securizarea punctelor de trecere a 

frontierei 

Se propune suplimentarea bugetului 

Ministerului  Finanțelor Publice cu suma 

de 4.000 mii lei pentru modernizarea și 

dezvoltarea infrastructurii PTF Izvoarele 

Sucevei. 

 

Autorii amendamentului:  

Daniel-Constantin CADARIU, senator 

PNL SUCEAVA 

Ioan BALAN, deputat PNL SUCEAVA 

Angelica FĂDOR, deputat PNL 

SUCEAVA 

Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 

SUCEAVA 

Dumitru MIHALESCUL, deputat PNL 

SUCEAVA 

Grupurile parlamentare ale PNL din 

Camera Deputaților și Senat 

După liberalizarea regimului 

de vize pentru cetățenii 

ucraineni Vama Siret nu 

face față traficului de 

autovehicule şi persoane, 

impunându-se deschiderea 

celorlalte patru puncte de 

trecere a frontierei închise 

pentru modernizare. 

Deschiderea PTF Izvoarele 

Sucevei va contribui la 

deschiderea zonei de munte 

a județului Suceava, o zonă 

cu constrângeri economice. 

Realizarea obiectivului ar 

trebui să vină în completarea 

modernizării drumului spre 

Izvoarele Sucevei, lucrări 

realizate de CJ Suceava, și 

ar conduce la creșterea 

potențialului turistic, creând 

facilități pentru turistii din 

Ucraina care agrează ruta 

Izvoarele Sucevei-

Câmpulung Moldovenesc.  

Câmpulng Moldovenesc, 

Vatra Dornei și Gura 

Humorului sunt declarate 

stațiuni turistice de interes 

național. 

Sursa de finanțare: prin 

 



 

 

diminuarea sumelor 

prevăzute la Anexa nr.3/65/ 

MINISTERUL  

FINANȚELOR PUBLICE – 

ACȚIUNI GENERALE/ 

TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3/25 Ministerul Educaţiei Naţionale 

 

 

 

 

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. 3/25 

 

Introducerea în Anexa 3/25  

a obiectivului de investiţii 

”Modernizarea Şcolii generale 

<Ion Borcea> din Agigea”, cu 

suma de 1.500 mii lei. 

Autor: Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu, Grupul PMP 

 

Motivaţia: Este necesară construirea unui etaj 

suplimentar pentru crearea de săli de clasa 

moderne, cu grupuri sanitare, elemente 

ajutătoare pentru copiii cu dizabilităţi şi 

laboratoare de specialitate, dotate cu materiale 

didactice specifice, de ultimă generaţie. 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – Resurse generale  

 

2.  

Anexa nr. 3/25, 

Capitolul 65.01 "Învățământ" - 

Programul "Acordarea de 

ajutor financiar în vederea 

stimulării acordării de 

calculatoare"  

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

„Achiziţionare calculatoare / 

laptop-uri si video-proiectoare 

pentru Şcoala Gimnazială 

Dunăreni, comuna Aliman”, cu 

suma de 30 mii lei. 

Autor: Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu, Grupul PMP 

Motivaţia: Este necesară achiziţionarea de 

calculatoare/ laptop-uri şi video-proiectoare, 

deoarece toate manualele sunt însoţite de CD- 

uri, care nu pot fi însă folosite din cauza absenţei 

aparaturii. 

Sursa de finanţare: Diminuarea fondului de 

rezervă al Guvernului 

 

3.  

Anexa nr. 3/25 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

„Achiziţionare mobilier – bănci 

pentru Şcoala Gimnaziala 

Dunăreni”, cu 

suma de 30 mii lei. 

 

Autor: Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu, Grupul PMP 

Motivaţia: Se propune admiterea 

amendamentului pentru achiziţionarea a 100 de 

bănci şcolare, destinate unui număr de 4 săli de 

clasă, care în prezent nu  sunt mobilate, motiv 

pentru care momentan cursurile se desfăşoară în 

două schimburi. 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – Resurse generale 

 

4.  Anexa nr. 3/25 Introducerea în Anexa 3/25 Motivaţia: De mai bine de 40 ani, numărul  



 

 

 a obiectivului de investiţii 

„Modernizarea celor două 

grădiniţe din comuna Cobadin 

(Cobadin şi Viisoara)”, cu suma 

de 1.000 mii lei. 

Autor: Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu, Grupul PMP 

sălilor de clasă în cele două unităţi a rămas 

acelaşi, în ciuda faptului că natalitatea în comună 

a crescut.  

Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – Resurse generale 

5.  

Anexa nr. 3/25 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

„Amenajare/Construire hol acces 

din incinta şcolii către grupurile 

sanitare şi construire grup sanitar 

pentru persoanele cu dizabilităţi 

la Şcoala Gimnazială „Mihai 

Eminescu” Costineşti, cu suma de 

95 mii lei. 

Autor: Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu, Grupul PMP 

Motivaţia: Grupurile sanitare ale Şcolii 

Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Costineşti se 

afla în exteriorul clădirii în care se află sălile de 

clasă. Astfel, pentru a ajunge la toaletă, elevii au 

de străbătut aproximativ 30 metri prin frig în 

timpul iernii. De asemenea, şcoala nu are un 

grup sanitar  destinat persoanelor cu dizabilităţi, 

deşi în unitatea şcolară învaţă şi copii cu 

dificultăţi locomotorii. 

Sursa de finanţare:  Bugetul de stat – Realocare 

sume prin transferul de la alte unităţi ale 

administraţiei publice 

 

6.  

Anexa nr. 3/25 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

„Renovare Şcoala cu cls. I-VIII 

Văleni, comuna Dobromir”, cu 

suma de 1.350 mii lei. 

Autor: Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu, Grupul PMP 

Motivaţia: Se propune admiterea 

amendamentului întrucât şcoala nu are suficiente 

clase şi se învaţă în trei schimburi. Este astfel 

urgentă extinderea clădirii.  

Sursa de finanţare: Diminuarea fondului de 

rezervă al Guvernului. 

 

7.  

Anexa nr. 3/25 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

”Modernizarea celor două 

grădiniţe de stat din  oraşul 

Eforie”, cu suma de 1.193 mii lei. 

Autor: Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu, Grupul PMP 

Motivaţia: De mai bine de 40 ani, numărul 

sălilor de clasă în cele două unităţi a rămas 

acelaşi, în ciuda faptului că natalitatea în comună 

a crescut.  

Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – Resurse generale 

 

8.  

Anexa nr. 3/25 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

„Modernizarea celor două şcoli şi 

Motivaţia: Pentru eficientizarea actului 

instructiv-educativ şi obţinerea unor autorizaţii 

de funcţionare a instituţiilor de învăţământ din 

 



 

 

a grădiniţe de stat din oraşul 

Hârşova”, cu suma de 1.000 mii 

lei. 

Autor: Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu, Grupul PMP 

oraş este necesară mansardarea Şcolii 

Gimnaziale nr. 1, extinderea LT ”I.Cotovu”, 

construirea a doua săli de clasă şi modernizarea 

centralei termice de la Şcoala Port, precum şi 

construirea unei scări exterioare şi extinderea 

GOP ”Tic-Pitic”. 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – Resurse generale 

9.  

Anexa nr. 3/25 

 

Introducerea în Anexa 3/25 a 

obiectivului de investiţii ”Dotare 

cu materiale didactice şi elemente 

de mobilier a Şcolii Gimnaziale 

nr.1 Saligny”, cu suma de 150 mii 

lei. 

Autor: Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu, Grupul PMP 

Motivaţia: Se propune admiterea 

amendamentului deoarece materialele didactice 

existente în şcoala sunt învechite şi deteriorate. 

De asemenea, elemente ale băncilor sunt 

desprinse şi pot genera accidentări ale copiilor. 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – Resurse generale 

 

10.  

Anexa nr. 3/25 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii 

„Amenajare Liceu Teoretic şi sala 

de sport în oraşul Negru Vodă”, 

cu suma de 913,5 mii lei. 

Autor: Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu, Grupul PMP 

Motivaţia: Se propune admiterea 

amendamentului întrucât atât Liceul Teoretic 

Negru Vodă, cât şi sala de sport, sunt într-un 

grad avansat de degradare. Este nevoie de 

reparaţii interioare şi exterioare pentru ca elevii 

să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii de 

curăţenie şi siguranţă. 

Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – Resurse generale 

 

11.  

Anexa nr. 3/25 

 

Introducerea în Anexa 3/25 

a obiectivului de investiţii: 

„Achiziţionare microbuz pentru 

transport elevi”, cu suma de 120 

mii lei. 

Autor: Deputat Robert-Nicolae 

Turcescu, Grupul PMP 

Motivaţia: Primăria Costineşti nu deţine un 

microbuz destinat transportului elevilor către 

unităţile de învăţământ din localitate şi pentru 

transportul copiilor la activităţi extraşcolare care 

au loc în afara comunei.  

Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 

Educaţiei Naţionale – Resurse generale 

 

12.  

Anexa 3/25 Introducerea in anexa a 

obiectivului de investiții 

„Reabilitare si modernizarea 

(inclusiv dotarea) Grădiniței din 

Motivaţia amendamentului: 

Se propune admiterea amendamentului, 

întrucât suma reprezintă valoarea cofinanțării de 

la bugetul local al comunei SUSENI  pentru anul 

 



 

 

comuna Suseni, județul Mureș” 

cu suma de 245 mii lei în anul 

2019. 
Autor: Dr. Marius Pașcan – 
Deputat PMP 

2019. Proiectului menționat este în valoare de 

1.007.765 lei, este semnat contract de finanțare și 

este finanțat prin PNDR, iar suma solicitata nu 

poate fi asigurata din bugetul local al comunei 

Suseni, iar în cazul nefinanțării obiectivului, 

exista riscul de a se pierde finanțarea acestui 

proiect.  

13.  

Anexa 3/25 Reabilitare infrastructura școlara 

din comuna Danes – 500 mii lei. 
Autor: Dr. Marius Pașcan – 
Deputat PMP 

Motivaţia: Este necesară modernizarea unităților 

de învățământ din comuna pentru a da egalitate 

de șanse de studiu elevilor din comuna cu cei din 

mediul urban. 

 

14.  

Anexa 3/25 Construire Şcoală gimnazială cu 

10 săli de clasă în sat Cheţani, 

Comuna Cheţani, Judeţul Mureş, 

rest de executat – 1.215 mii lei. 
Autor: Dr. Marius Pașcan – 
Deputat PMP 

Motivaţia: Este necesară modernizarea unităților 

de învățământ din comuna pentru a da egalitate 

de șanse de studiu elevilor din comuna cu cei din 

mediul urban. 

 

15.  

Anexa nr. 3/25 

 

Alocarea sumei de 350 mii lei 

pentru  achiziționarea unui 

microbuz pentru transport elevi în 

anul 2019 precum și introducerea 

creditelor de angajament necesare 

contractării lucrării. 

Autor: Deputat Bozianu Nicoleta 

Catalina, Grupul PMP 

Motivaţia: Transportul elevilor din cartierele 

Prajani, Grosani. 

 

16.  

Ministerul Educației Naționale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Priorități strategice 

pe termen mediu ale 

ordonatorului. 

Subcapitolul A. Învățământ 

preuniversitar 

A4. Modernizarea 

infrastructurii învățământului 

preuniversitar; utilizarea noilor 

tehnologii 

Finanțarea obiectivului de 

investiții „Extindere, reabilitare și 

modernizare Școala Generală 

Poienile Zagrii, comuna Zagra, 

județul Bistrița Năsăud” cu suma 

de 1.238 mii lei 

Autor: Deputat Ionut Simionca - 

Grupul PMP 

Motivaţia: Se propune admiterea 

amendamentului, întrucât populația comunei se 

află în creștere, fiind nevoie de creșterea 

numărului de săli de clasa precum și 

modernizarea acestora. 

 

Sursa de finanțare: Prin redistribuire între 

unitățile administrației publice, din Fondul de 

Rezervă al Guvernului. 

 



 

 

17.  

Ministerul Educației Naționale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Priorități strategice 

pe termen mediu ale 

ordonatorului. 

Subcapitolul A. Învățământ 

preuniversitar 

A4. Modernizarea 

infrastructurii învățământului 

preuniversitar; utilizarea noilor 

tehnologii 

Finanțarea obiectivului de 

investiții „Reabilitare Școala 

Generală Alunișul, comuna 

Zagra, județul Bistrița Năsăud” cu 

suma de  920 mii lei. 

 

Autor: Deputat Ionut Simionca- 

Grupul PMP 

Motivaţia: Se propune admiterea 

amendamentului, întrucât în prezent clădirea în 

care funcționează se află într-o stare avansată de 

uzură. 

 

Sursa de finanțare: Prin redistribuire între 

unitățile administrației publice, din Fondul de 

Rezervă al Guvernului. 

 

18.  

Ministerul Educației Naționale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Priorități strategice 

pe termen mediu ale 

ordonatorului. 

Subcapitolul A. Învățământ 

preuniversitar 

A4. Modernizarea 

infrastructurii învățământului 

preuniversitar; utilizarea noilor 

tehnologii 

Finanțarea obiectivului de 

investiții „Reabilitare și 

modernizare Școala Sita din 

localitatea Sita, comuna 

Spermezeu, județul Bistrița 

Năsăud” cu suma de 663 mii lei. 

 

Autor: Deputat Ionut Simionca- 

Grupul PMP 

Motivaţia: Se propune admiterea 

amendamentului, întrucât în prezent clădirea în 

care funcționează se află într-o stare avansată de 

uzură. 

 

Sursa de finanțare: Prin redistribuire între 

unitățile administrației publice, din Fondul de 

Rezervă al Guvernului. 

 

19.  

Ministerul Educației Naționale 

Anexa nr. 3/25 

Capitolul 3. Priorități strategice 

pe termen mediu ale 

ordonatorului. 

Subcapitolul A. Învățământ 

preuniversitar 

A4. Modernizarea 

infrastructurii învățământului 

preuniversitar; utilizarea noilor 

tehnologii 

Finanțarea obiectivului de 

investiții „Proiect Tehnic, 

execuție și dotare Sala Festivități 

în localitatea Cepari, comuna 

Dumitra, județul Bistrița Năsăud” 

cu suma de 900 mii lei. 

 

Autor: Deputat Ionut Simionca - 

Grupul PMP 

Motivaţia: În vederea desfășurării în condiții 

optime a diverselor manifestări culturale din 

localitatea Cepari. 

 

Sursa de finanțare: Prin redistribuire între 

unitățile administrației publice, din Fondul de 

Rezervă al Guvernului. 

 

20.  
Anexa nr.3/25 - Ministerul 

Educației Naționale 

 

Se alocă suma de 700 mii lei 

pentru consolidarea Palatului 

Copiilor Iași, Corp B, din Str. 

Motivația: În locaţia din str. Săulescu nr. 10, se 

desfăşoară activităţi educative cu un număr de 24 

de cercuri, în care sunt angrenaţi peste 2.300 

 



 

 

Săulescu nr. 10, Iași.  

 

Autori: Deputat PSD Camelia 

Gavrilă 

Deputat PSD Vasile Axinte  

Deputat PSD Vasile Cîtea  

Deputat PSD Silviu Nicu 

Macovei  

Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru-Adrian 

Pănescu 

Senator PSD Vasilică Toma 

Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  

 

copii pe diferite domenii (electrotehnică, 

automatizări, design, artă, sport, instrumente 

muzicale etc.). Clădirea este într-un grad avansat 

de uzură și nu mai prezintă siguranţă la 

exploatare. Corpul B al Palatului Copiilor Iași, 

numit și Casa Beldiman, este o clădire ce 

aparține patrimoniului național, având codul IS 

II-m-B-64033 în Lista Monumentelor Istorice. 

Palatului Copiilor Iași este una dintre cele mai 

mari instituţii de profil din ţară, obţinând până în 

prezent numeroase și semnificative premii 

naţionale şi internaţionale la diverse concursuri 

şi competiţii. Numărul mare al populaţiei şcolare 

din municipiul Iaşi (peste 50.000 preşcolari şi 

elevi) impune existenţa unor spaţii adecvate 

pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-

educative extraşcolare. În contextul actual, 

atragerea copiilor către diverse activităţi 

educative în afara orelor de curs, care să se 

desfăşoare într-un cadru instituționalizat, 

constituie o prioritate pedagogică majoră, cu 

implicaţii pozitive asupra reducerii 

absenteismului şcolar sau asupra 

comportamentelor și atitudinilor adecvate. De 

asemenea, se valorifică vocațiile și pasiunile 

copiilor pe traseul formării acestora. Alocare 

bugetară va fi destinată consolidării structurii 

prin confinarea zidăriei existente; restaurării prin 

eliberare și prin demolarea parțială a extinderii 

de pe fațada de sud-vest; restaurării fațadelor 

existente; amenajării exterioare; refacerii 

integrale a finisajelor interioare; înlocuirii 

tâmplăriei interioară-exterioară; înlocuirii 

instalațiilor electrice, termice și sanitare.  

Sursa de finanţare: Fonduri alocate de 

Ministerul Educației Naționale sau Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=74&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016


 

 

21.  

Anexa nr.3/25 - Ministerul 

Educației Naționale 

 

Se alocă suma de 410 mii lei 

pentru construirea/realizarea unui 

Centru de formare cu săli de 

conferințe și seminarii, în cadrul 

Casei Corpului Didactic ”Spiru 

Haret” din Iași, Str. Octav Botez, 

Iași, județul Iași.  

 

Autori: Deputat PSD Camelia 

Gavrilă 

Deputat PSD Vasile Axinte  

Deputat PSD Vasile Cîtea  

Deputat PSD Silviu Nicu 

Macovei  
Senator PSD Victorel Lupu 

Senator PSD Doru-Adrian 

Pănescu 

Senator PSD Vasilică Toma 

Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  

 

 

 

Motivația: Pentru învățământul ieșean este 

necesară realizarea unui centru de formare, cu 

săli de conferințe și seminarii, pe un teren 

existent și neutilizat ce aparține domeniului 

public al statului, aflat în imediata apropiere a 

Casei Corpului Didactic ”Spiru Haret” din Iași, 

din Str. Octav Botez nr. 2A. Necesitatea și 

urgența investiției rezultă din faptul că nu există 

o sală corespunzătoare, cu o capacitate de 250-

300 de locuri, pentru întâlnirile cu directorii și 

profesorii unităților de învățământ preuniversitar. 

Totodată, Inspectoratul Școlar Județean Iași are 

nevoie de o sală în care să se realizeze formarea 

cadrelor didactice din județul Iași (peste 8500 

cadre didactice). Orașul Iași este un centru 

universitar și preuniversitar important, 

Inspectoratul Școlar Județean Iași organizează, în 

parteneriat cu universitățile, cursuri și stagii de 

formare, fiind implicat și în diferite proiecte 

ample de formare, inclusiv la nivel național și 

regional.  

Sursa de finanţare: Fonduri alocate de 

Ministerul Educației Naționale sau Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 

 

 

22.  

Anexa 3/25/01/ 

Capitolul 5000/ grupa 01/Titlul 

CHELTUIELI CURENTE/ și  

TITLUL I CHELTUIELI DE 

PERSONAL/ grupa 10 

Suplimentarea bugetului de  la 

Ministerul Educației Naționale cu 

suma de 399. 949, 824 mii de lei 

pentru înființarea a încă 3980 de 

cabinete de medicină școlară cu 

personalul specializat aferent, 

pentru ca toate unitățile  de 

învățământ cu personalitate 

juridică să beneficieze de aceleași 

drepturi. 

 

Autori: Bănicioiu Nicolae– 

Motivația: Orice stat guvernat în mod 

responsabil ar trebui să manifeste interes faţă de 

asigurarea sănătăţii tinerei generaţii. Nu se poate 

vorbi despre o strategie naţională de sănătate, 

fără a acorda atenţia cuvenită medicinei şcolare, 

graţie căreia se pot preveni, diagnostica şi chiar 

trata numeroase afecţiuni, se poate face o 

educaţie sanitară corespunzătoare şi se pot 

promova obiceiurile sănătoase. În prezent există 

doar 2120 de cabinete de medicină școlară (în 

cele  aproximativ 6100 unități de învățământ cu 

personalitate juridică din România), ceea ce 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=74&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016


 

 

deputat neafiliat, Cîmpeanu Sorin 

Mihai – deputat neafiliat, Huncă 

Mihaela – deputat neafiliat, 

Meiroșu Marilena – Emila– 

deputat neafiliat, Pau Radu – 

Adrian– deputat neafiliat 

 

înseamnă că ar mai trebui înființate încă 3980, 

astfel încât toate unitățile  de învățământ cu 

personalitate juridică să beneficieze de aceleași 

drepturi. Propunerea noastră are următoarele 

costuri: 3980 cabinete x 48 000lei=191.040 mii 

de lei, 4000 posturi asistenți medicali x3700lei 

x12 luni=177. 600 mii de  lei, 417  medici  

x6272lei x12 luni=31.309, 824  mii de lei. Total: 

399. 949, 824 mii de lei  

Sursa de finanțare: Bugetul Autorităţii 

Electorale Permanente, Anexa 3/48, Capitolul 

5401/Grupa 59/Articol 03/TITLUL XI. ALTE 

CHELTUIELI/ II. Credite bugetare  - Finanțarea 

partidelor politice 

23.  

Anexa 3/25/01/ 

Capitolul 5000 

grupa 01/Titlul 

Cheltuieli curente/ și  

TITLUL I Cheltuieli de 

personal/ grupa 10 

Dotarea a 6100 de cabinete de 

asistență psihopedagogică din 

toate unitățile de învățământ din 

România, cu personalitate 

juridică,  prin suplimentarea 

bugetului  la Ministerul Educației 

Naționale cu suma de  97.600 mii 

de  lei 

 

Autori: Bănicioiu Nicolae– 

deputat neafiliat, Cîmpeanu Sorin 

Mihai – deputat neafiliat, Huncă 

Mihaela – deputat neafiliat, 

Meiroșu Marilena – Emila– 

deputat neafiliat,  

Pau Radu-Adrian, deputat 

neafiliat 

 

Motivația: Trebuie să fie asigurat accesul 

tuturor elevilor la serviciile oferite de consilierii 

şcolari.  

Devine din ce în ce mai limpede pentru toată 

lumea faptul că elevul român este extrem de 

nehotărât în alegerea unei cariere care să i se 

potrivească. Explozia de informaţii, multe dintre 

ele contradictorii, privind o profesie, precum şi 

schimbările prin care constant trece societatea de 

astăzi au rolul de a crea nesiguranţă şi 

incertitudine în rândul tinerilor, provocând, de 

multe ori, alegerea unui drum nepotrivit. Iar o 

carieră aleasă inoportun de către un tânăr nu 

înseamnă doar un eşec al acelui tânăr, ci şi un 

eşec al societăţii din care face parte. Este 

anormal şi lipsit de responsabilitate ca un stat 

membru al Uniunii Europene să menţină actuala 

formă de consiliere profesională a elevilor, 

incapabilă să le ofere acestora oportunitatea 

explorării unor moduri de a fi, prin valorificarea 

resurselor proprii, văduvită de numărul necesar 

de cabinete de asistență psihopedagogică și de 

logistica obligatorie. Costurile propunerii noastre 

 



 

 

sunt:  6100 cabinete de asistență 

psihopedagogică x 16.000 lei = 97.600 mii de lei 

Sursa de finanțare: Bugetul Autorităţii 

Electorale Permanente, Anexa 3/48, Capitolul 

5401/Grupa 59/Articol 03/TITLUL XI . ALTE 

CHELTUIELI/ II. Credite bugetare  - Finanțarea 

partidelor politice 

24.  

Anexa 3/61/01 Capitolul 5301/ 

Titlul VII Alte transferuri 

Finanțarea prin Ministerul 

Cercetării și Inovării a Institutului 

Național de Cercetare – 

Dezvoltare în Construcții 

Urbanism și Dezvoltare Durabilă 

URBAN-INCERC pebtru 

proiectul “Vulnerabilități ale 

zonelor istorice protejate ale 

orașului Timișoara la hazarde 

naturale în contextual Timișoara 

Capitală Europeană a Culturii 

2021”cu suma de 3.000 mii de lei. 

 

Autor: Pau Radu-Adrian,  

deputat neafiliat 

 

Motivația: Necesitatea elaborării unui proiect 

complex bazat în primul rând pe nevoia 

asigurării siguranței vizitatorilor în contextul 

Timișoara Capitală Europeană a culturii. Etapa I 

- Identificarea, evaluarea și analiza 

vulnerabilităților la nivelul zonelor istorice 

urbane din municipiul Timișoara în contextual 

Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021. 

Activitatea 1: Analiza strategiilor, normativelor / 

politicilor și instituțiilor implicate, existente la 

nivelul orașului Timișoara în domeniul 

patrimoniului construit. Activitatea 2: 

Identificarea vulnerabilităților din punct de 

vedere geotehnic a zonelor cu risc ridicat. 

Crearea unei baze de date cu studii geotehnice 

efectuate până în prezent pe falia Timișoara Vest 

care străbate cartierele Mehala, Ronaț și 

Freidorf. Activitatea 3: Identificarea și crearea 

unei baze de date cu clădirile existente în zonele 

protejate în funcție de anul contracției, tipul 

structural. Activitatea 4: Analiza și evaluarea 

privind comportarea la foc a construcțiilor 

existente în zonele protejate. Activitatea 5: 

Analiza și evaluarea din punct de vedere a 

eficienței energetice a clădirilor existente în 

zonele protejate. Valoare: 900 mii lei 

Etapa II - Elaborarea recomandărilor privind 

punerea în siguranță a clădirilor din zonele 

protejate a Timișoarei expuse hazardelor 

identificate. Activitatea 1: Determinarea gradului 

 



 

 

de asigurare la acțiuni seismice al clădirilor din 

zonele istorice și a urgenței intervenției necesare. 

Activitatea 2: Elaborarea hărții de microzonare 

seismică precum și a spectrelor de răspuns 

seismic, corespunzătoare zonelor istorice ale 

orașului Timișoara. Activitatea 3: Elaborarea 

unor principii/set de soluții de consolidare pe 

baza analizării mai multor variante posibile 

luând în considerare următorii factori:  siguranță, 

funcționalitate, durată de exploatare, planul de 

sistematizare a orașului, considerații economice. 

Activitatea 4: Elaborarea recomandărilor privind 

normativele și atribuțiile instituțiilor implicate în 

domeniul protejării zonelor istorice. Valoare 

2.100 mii lei 

 Sursa de finanțare:  Fondul Suveran de 

Dezvoltare și Investiții 

25.  

Anexa 3/25 - Ministerul 

Educației  Naționale   

 

Se propune suplimentarea 

bugetului Ministerului Educației 

Naționale astfel: reabilitare/ 

dotare  laboratoare și ateliere 

„Colegiul Virgil Madgearu-

Ploiești” - suma de 100.000 lei. 

Autor: Deputat Dragoș Gabriel 

Zisopol, Grup Minorități 

Naționale 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pentru 

lucrări de reparații, reabilitarea și dotarea 

laboratoarelor, pentru buna desfășurare a 

activităţilor școlare.  

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la 

dispoziţia Guvernului. 

 

26.  

Anexa 3/25 - Ministerul 

Educației  Naționale 

 

Se propune suplimentarea 

bugetului Ministerului Educației 

Naționale astfel: dotare  laborator 

pentru tehnologii aditive 

„Universitatea Petrol – Gaze 

Ploiești”- suma de 142.000 lei. 

Autori: Deputat Varujan 

Pambuccian, deputat  Dragoș 

Gabriel Zisopol, Grup Minorități 

Naționale 

Motivare: Necesitatea urgentă de sume pentru 

lucrări de reparații, reabilitarea și dotarea 

laboratoarelor, pentru buna desfășurare a 

activităţilor școlare. 

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la 

dispoziţia Guvernului. 

 



 

 

27.  

Anexa nr. 3 /25/01 Ministerul 

Educației Naționale/ Capitolul 

5000/Grupa 10/Titlul 

Cheltuieli de personal 

Se propune suplimentarea 

sumelor prevăzute la Anexa nr. 

3/25/01 Ministerul Educației 

Naționale/Capitolul 5000/Grupa 

10/Titlul Cheltuieli de personal cu 

suma de 40.000 mii de lei în 

vederea finanţării a 200 de posturi 

pentru profesori consilieri din 

cabinetele școlare/interșcolare de 

asistență psihopedagogică din 

cadrul Serviciului de Evaluare și 

Orientare Școlară și Profesională 

Autor: Deputat Cosma Lavinia 

USR 

Motivare: Este nevoie pentru sprijinirea elevilor 

în orientarea profesională/alegerea carierei să fie 

asigurate fondurile necesare angajării de 

consilieri școlari. 

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 

40.000 mii de lei a sumelor prevăzute la Anexa 

nr.3/28/Ministerul Comunicațiilor și Societății 

Internaționale/Capitolul 5001/72/TITLUL XIV 

Active financiare 

 

28.  

Anexa nr. 3 /25/01 Ministerul 

Educației Naționale/ Capitolul 

5000/Grupa 10/Titlul 

Cheltuieli de personal 

Se propune suplimentarea 

sumelor prevăzute la Anexa nr. 

3/25/01 Ministerul Educației 

Naționale/Capitolul 5000/Grupa 

10/Titlul Cheltuieli de personal cu 

suma de 20.000 mii de lei în 

vederea finanţării a 100 de posturi 

de profesori logopezi (asigurarea 

de servicii de terapii logopedice, 

furnizate prin centrele şi prin 

cabinetele logopedice 

interşcolare) 

Autor: Deputat Cosma Lavinia 

USR 

Motivare: Unul din 10 elevi are probleme de 

vorbire sau asociate, însă numărul logopezilor 

este insuficient raportat la numărul elevilor care 

au nevoie de servicii de terapii logopedice, 

furnizate prin centrele şi prin cabinetele 

logopedice interşcolare. 

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 

20.000 mii de lei a sumelor prevăzute la Anexa 

nr.3/28/Ministerul Comunicațiilor și Societății 

Internaționale/Capitolul 5001/72/TITLUL XIV 

Active financiare 

 

29.  

Anexa 3/25/02 

Capitolul 6510-Învățământ 

Grupa 71-Titlul XIII - Active 

nefinanciare 

Articolul 01-Active fixe 

Alineat 01-Construcții 

II Credite bugetare 

 

Alocarea suplimentară a  sumei 

de 500  mii lei pentru înființarea 

unui centru de cercetare în 

domeniul vehiculelor electrice la  

Facultatea de Inginerie a 

Universității Aurel Vlaicu din 

Arad 

 

Autor: Deputat Sergiu Cosmin 

Motivare:Autovehiculele electrice reprezintă o 

prioritate actuală în domeniul transporturilor. 

Este necesar un centru de cercetare în acest 

domeniu pentru a pregăti viitorii studenți de la  

specializarea Transporturi. 

Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 

Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, capitolul Locuințe, 

servicii și dezvoltare publică, din Titlul VI 

 



 

 

Vlad, Grupurile parlamentare 

USR 

Transferuri între unități ale administrației 

publice, articolul Transferuri de capital, 

Programul Național de Dezvoltare Locală 

30.  

Legea Bugetului de stat, Anexa 

1, 

Denumire indicator: 

Învățământ 

Capitol 6501, subcapitol 11, 

paragraf 30 

Se suplimentează bugetul alocat 

Ministerului Educației Naționale, 

cu suma de 800 mii lei, la cod 

6501.11.30 – Învățământ, Alte 

servicii auxiliare –, pentru 

implementarea, începând cu anul 

școlar 2019-2020, a unui 

program-pilot prin care să se pună 

la dispoziția unui număr de 5000 

de elevi din învățământul primar 

de stat, dintr-un lot reprezentativ 

de școli din România, spații 

personale de depozitare a 

manualelor și materialelor 

auxiliare. Alocarea fondurilor și 

realizarea studiului urmează să se 

realizeze printr-o metodologie 

aprobată printr-un Ordin al 

Ministerului Educației Naționale. 

 

Autor: Senator USR Mihai 

Goțiu, Grupurile parlamentare 

USR 

Motivare: Asigurarea unei infrastructuri școlare 

corespunzătoare care să ofere posibilitatea 

încadrării greutății maxime a ghiozdanelor 

școlare în limitele prevăzute pentru elevii 

claselor I-IV. Pentru aceasta, este necesară 

implementarea unui program și studiu-pilot care 

să prevadă introducerea într-un număr definit de 

școli a unor sisteme personale de depozitare a 

materialelor didactice și didactice auxiliare ale 

elevilor și care să ofere la finalizarea acestuia 

informații relevante despre îmbunătățirea calității 

procesului de învățământ și a satisfacției elevilor 

și părinților. 

Starea de fapt: În conformitate cu OMS nr. 

1955/1995, greutatea conținutului ghiozdanului 

pentru elevii din clasele I-IV nu are voie să 

depășească 2-2,5 kg. Cu toate acestea, în ciuda 

eforturilor MEN de a ameliora această problemă 

prin introducerea manualelor digitale, aceste 

măsuri nu sunt suficiente și sunt adoptate greoi 

în multe școli, astfel încât elevii sunt încărcați în 

continuare cu materiale didactice de uz școlar pe 

care trebuie să le transporte la și de la școală. O 

posibilă soluție, cea mai la îndemână, ar fi 

amenajarea în școli a unor spații personale de 

stocare a acestora, în dulapuri puse la dispoziția 

elevilor. În acest moment, Regulamentul-cadru 

de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare, aprobat prin OMENCS 

nr. 5079/2016, prevede doar posibilitatea pentru 

conducerea unităților să acorde astfel de spații, la 

solicitarea comitetului de părinți. Nu toate școlile 

au însă posibilitatea financiară pentru a acorda 

 



 

 

aceste facilități, astfel încât se impune intervenția 

de la nivelul superior al MEC. Pentru a putea 

evalua în mod corect impactul și costurile 

aferente unei astfel de măsuri, propunem 

începerea unui program-pilot, prin care să se 

pună la dispoziția a 50 de școli incluse în 

program spații de depozitare a manualelor și 

materialelor auxiliare, fără a mai fi nevoie de 

cererea comitetului de părinți și fără a încărca 

suplimentar bugetul local sau al instituției de 

învățământ. Temei legal: OMS nr. 1955/1995. 

Regulamentul-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobat prin OMENCS nr. 

5079/2016. Costuri: Costuri sisteme de 

depozitare: 5000 de elevi x 150 lei = 750 mii lei. 

Suma de 150 de lei/elev este una maximală, 

rezultată din studierea ofertelor existente pe piață 

pentru dulapuri casetate. Realizare studiu: 50 mii 

lei, Total: 800 mii lei 

Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 

Ministerul dezvoltării regionale și administrației 

publice, capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică, din Titlul VI transferuri între unități ale 

administrației publice, articolul Transferuri de 

capital, Programul Național de Dezvoltare 

Locală. 

31.  

Legea Bugetului de stat, Anexa 

1, 

Denumire indicator: 

Învățământ 

Capitol 6501, grupa 57 

Titlul IX 

Se suplimentează bugetul alocat 

Ministerului Educației Naționale, 

cu suma de 696.255 mii lei, la 

capitolul 6501 – Învățământ, 

grupa 57, Titlul IX Asistență 

socială –, pentru extinderea, 

începând cu anul școlar 2019-

2020, a programul-pilot „masa 

caldă în școli” pentru elevii din 

Motivare: Având în vedere că programul-pilot 

„masa caldă în școli” se bucură de o susținere 

largă în rândul celor vizați direct de acest 

program, iar evaluarea finală a programului-pilot 

nu va putea decât confirma succesul acestuia, 

propunem extinderea acestuia în toate unitățile 

de învățământ primar de stat din România, în 

limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, 

inclusiv taxa pe valoarea adăugată, începând cu 

 



 

 

ciclul primar din toate școlile de 

stat din România. 

Implementarea programului la 

nivel național se va face printr-o 

metodologie elaborată de 

Ministerul Educației Naționale și 

adoptată prin ordin de ministru. 

 

Autor: Senator USR Mihai 

Goțiu, Grupurile parlamentare 

USR 

anul școlar 2019/2020. Starea de fapt: În 

9.11.2018, Guvernul a adoptat OUG nr. 97 

privind aprobarea Programului-pilot de acordare 

a unui suport alimentar pentru preșcolarii și 

elevii din 50 de unități de învățământ 

preuniversitar de stat. OUG 97/2018 

argumentează că continuarea programului-pilot 

este necesară pentru a putea avea o evaluare 

corespunzătoare a impactului acestui program. 

Însă evaluarea poate fi făcută și pe parcurs, prin 

metode preponderent calitative (de ex. focus-

grupuri), iar costurile extinderii la nivel național 

a programului nu ar fi mari, comparativ cu 

beneficiile evidente ale unui astfel de program, 

atât în ceea ce privește sănătatea elevilor, cât și 

prevenirea abandonului școala. 

Temei legal: OUG nr. 72/2016, aprobată prin 

Legea nr. 92/2017. OUG nr. 92/2017, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 107/2018. 

Constituția României, Art. 32 – Dreptul la 

învățătură. Costuri: Suma de 696.255.000 lei 

rezultă prin alocarea a 10 lei / zi / elev din ciclul 

primar, pentru cele 15 săptămâni ale semestrului 

I ale anului școlar 2019-2020, care se încadrează 

în anul bugetar curent. 

Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 

Ministerul dezvoltării regionale și administrației 

publice, capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică, din Titlul VI transferuri între unități ale 

administrației publice, articolul Transferuri de 

capital, Programul Național de Dezvoltare 

Locală. 

32.  

Ministerul Educației Naționale 

Titlul Cheltuieli de Personal 

 

Dublarea sumei alocate pentru a 

asigura 1 psiholog/ consilier 

școlar la 400 de elevi, în loc de 

800, conform legislației în 

vigoare. 

Motivare: Deşi prezenţa unui psiholog şcolar în 

unităţile de învăţământ este, de la an la an, 

percepută ca o necesitate din ce în ce mai 

stringentă, la nivelul instituţiilor de învăţământ, 

nu se asigură nici măcar raportul stabilit de 

 

https://lege5.ro/Gratuit/geztgmzqgm3q/ordonanta-de-urgenta-nr-72-2016-privind-aprobarea-programului-pilot-de-acordare-a-unui-suport-alimentar-pentru-prescolarii-si-elevii-din-50-de-unitati-de-invatamant-preuniversitar-de-stat?d=2019-02-10
https://lege5.ro/Gratuit/ge2tsnrzgmzq/legea-nr-92-2017-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-72-2016-privind-aprobarea-programului-pilot-de-acordare-a-unui-suport-alimentar-pentru-prescolarii-si-elevii-din-50-de-unitati-d?d=2019-02-10
https://lege5.ro/Gratuit/gi3denrwha3a/ordonanta-de-urgenta-nr-92-2017-privind-aprobarea-programului-pilot-de-acordare-a-unui-suport-alimentar-pentru-prescolarii-si-elevii-din-50-de-unitati-de-invatamant-preuniversitar-de-stat?d=2019-02-10
https://lege5.ro/Gratuit/gi4danrwg42q/legea-nr-107-2018-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-92-2017-privind-aprobarea-programului-pilot-de-acordare-a-unui-suport-alimentar-pentru-prescolarii-si-elevii-din-50-de-unitati-?d=2019-02-10


 

 

 

Autor: Deputat Dan Rădulescu, 

Uniunea Salvați România 

Legea Educației – 1 psiholog pentru 800 de 

elevi. Sfera atribuţiilor psihologului şcolar este 

una destul de largă şi vizează activităţi de 

informare, consiliere, documentare şi îndrumare 

pentru preşcolari, elevi, părinţi şi profesori pe 

diferite teme precum cunoaştere şi 

autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul 

şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, 

optimizarea relaţiilor şcoală – elevi - părinţi.  

Sursa de finanțare: 1. Anexa Autoritatea 

Electorală Permanentă - Capitolul 54.01 „Alte 

servicii publice generale” Grupa 59, TITLUL XI 

ALTE CHELTUIELI, Articol 3 Finanțarea 

Partidelor politice, Credite bugetare, 2. 

Secretariatul General al Guvernului - Capitol 

Autorități publice și acțiuni externe - gROwth - 

Contul individual de economii Junior Centenar 

33.  

Ministerul Educației Naționale 

- se creditează (Capitolul 

Reparații capitale aferente 

activelor fixe, Construcții) 

 

Suplimentarea sumei de reparații 

pentru amenajarea de toalete în 

cadrul celor 2200 de școli care 

încă nu au grup sanitar în interior. 

 

Autor: Deputat Dan Rădulescu, 

Uniunea Salvați România 

Motivare: Deşi prezenţa unui psiholog şcolar în 

unităţile de învăţământ este, de la an la an, 

percepută ca o necesitate din ce în ce mai 

stringentă, la nivelul instituţiilor de învăţământ, 

nu se asigură nici măcar raportul stabilit de 

Legea Educației – 1 psiholog pentru 800 de 

elevi. Sfera atribuţiilor psihologului şcolar este 

una destul de largă şi vizează activităţi de 

informare, consiliere, documentare şi îndrumare 

pentru preşcolari, elevi, părinţi şi profesori pe 

diferite teme precum cunoaştere şi 

autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul 

şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, 

optimizarea relaţiilor şcoală – elevi - părinţi.  

Sursa de finanțare: 1. Anexa Autoritatea 

Electorală Permanentă - Capitolul 54.01 „Alte 

servicii publice generale” Grupa 59, TITLUL XI 

ALTE CHELTUIELI, Articol 3 Finanțarea 

Partidelor politice, Credite bugetare, 2. 

Secretariatul General al Guvernului - Capitol 

 



 

 

Autorități publice și acțiuni externe - gROwth - 

Contul individual de economii Junior Centenarr 

34.  

Ministerul Educației Naționale 

- se creditează (Capitolul 

Reparații capitale aferente 

activelor fixe, Construcții) 

 

Dublarea sumei alocate pentru 

lucrări de renovări şi 

reconsolidări la cele peste 2.000 

de şcoli în stare precară, fără 

laboratoare de științe și săli de 

sport. 

 

Autor: Deputat Dan Rădulescu, 

Uniunea Salvați România 

Motivare: Deşi prezenţa unui psiholog şcolar în 

unităţile de învăţământ este, de la an la an, 

percepută ca o necesitate din ce în ce mai 

stringentă, la nivelul instituţiilor de învăţământ, 

nu se asigură nici măcar raportul stabilit de 

Legea Educației – 1 psiholog pentru 800 de 

elevi. Sfera atribuţiilor psihologului şcolar este 

una destul de largă şi vizează activităţi de 

informare, consiliere, documentare şi îndrumare 

pentru preşcolari, elevi, părinţi şi profesori pe 

diferite teme precum cunoaştere şi 

autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul 

şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, 

optimizarea relaţiilor şcoală – elevi - părinţi.  

Sursa de finanțare: 1. Anexa Autoritatea 

Electorală Permanentă - Capitolul 54.01 „Alte 

servicii publice generale” Grupa 59, TITLUL XI 

ALTE CHELTUIELI, Articol 3 Finanțarea 

Partidelor politice, Credite bugetare, 

Secretariatul General al Guvernului - Capitol 

Autorități publice și acțiuni externe - gROwth - 

Contul individual de economii Junior Centenar 

 

35.  

Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 14 

(pag. 64) - Bugetul pe capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri 

de cheltuieli, articole si 

alineate pe anii 2017-2022- are 

TITLUL VII Alte transferuri- 

alineat 48-  Finanțarea 

proiectelor de cercetare-

dezvoltare si inovare. 

 

Se propune alocarea sumei de 

1.467 mii lei către nr. 3 / 25 / 13 

Pag. 14 (pag. 64) - Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, 

titluri de cheltuieli, articole si 

alineate pe anii 2017-2022- are 

TITLUL VII Alte transferuri- 

alineat 48-  Finanțarea proiectelor 

de cercetare-dezvoltare si inovare 

 

 

Autor: Senator Silvia Monica 

Dinică, USR 

Motivare: Este necesară finanțarea proiectelor 

de cercetare-dezvoltare și inovare într-o lume in 

continua transformare. In anul 2018 nu a avut 

alocat niciun leu, pe când în anul 2017 a avut 

alocați 3969 lei. Deși suma alocata prin acest 

amendament este una infima, ea este mai mare 

decât 0 lei câți au fost alocați în Proiectul de 

buget 2019. Este necesar sa fie încurajată 

Inovația si trebuie găsite și alte surse adiționale 

de finanțare pana la a se ajunge la punctul 

autofinanțării.  

Sursa de finanțare: Anexa nr. 3 / 25 / 29 pag. 

361- Spatii de învățământ și cazare Predeal 

 



 

 

pentru Academia de Studii Economice București 

- suma de 1.467.000 lei - acest Complex oferă, 

după cum se poate observa pe site-ul sau oficial, 

http://www.complexpredeal.ase.ro/, facilitați de 

cazare atât individuale, cat si pentru largi 

grupuri. Consideram ca își poate susține 

autofinanțarea. 

36.  

Anexa nr 3/25/02 Bugetul pe 

capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, 

articole și alineate pe anii 

2017-2022, Capitolul 6510 

ÎNVĂȚĂMÂNT, Subcapitol 

04 Învățământ secundar 

Se dorește extinderea programului 

,,Școală după școală” și se 

propune alocarea sumei de 

200.000 lei către Anexa nr 

3/25/02 Bugetul pe capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri de 

cheltuieli, articole și alineate pe 

anii 2017-2022, Capitolul 6510 

ÎNVĂȚĂMÂNT, Subcapitol 04 

Învățământ secundar. 

Autor: Senator USR Silvia 

Monica Dinică 

Motivare: Supravegherea elevilor și educarea 

acestora în timpul zilei prin programul ,,Școală 

după școală” constituie un ajutor extrem de 

important pentru sute de mii de copii și pentru 

familiile acestora. Acest program complementar 

programului școlar obligatoriu are un rol 

important întrucât contribuie la prevenirea 

abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, 

la creșterea performanțelor școlare ș.a. 

 Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 

Autoritatea Electorală Permanentă, capitolul Alte 

servicii publice generale, din Titlul XI Alte 

cheltuieli, articolul Finanțarea partidelor politice. 

 

37.  

Anexa nr. 3/25/ 02 Ministerul 

Educației Naționale, Capitolul 

6510, Subcapitolul 04, Titlul 

Învățământ secundar 

Se suplimentează cu suma de 

45.552 mii lei pentru finanțarea 

programului Școală după școală. 

 

 

 

 

Autori: Florina Presadă, senator 

USR, Grupul parlamentar USR 

Motivare: Se alocă suma pentru finanțarea 

programului Școală după școală în comunitățile 

cu risc socio-educațional crescut. Costul mediu 

este de 3000 lei/elev/an școlar (include plată 

profesor, gustare, materiale educaționale). 

Sursa  de  finanțare: Anexa   nr.3/03 bugetul 

Camerei Deputaților, Capitolul 6801 „Asigurări 

și asistență socială” titlul 57 „Asistență socială”, 

57.03 „Indemnizații pentru foști demnitari ai 

statului” și Anexa   nr.3/02 bugetul Senatului, 

Capitolul 6801 „Asigurări și asistență socială” 

titlul 57 „Asistență socială”, 57.03 „Indemnizații 

pentru foști demnitari ai statului”. 

 

38.  
Anexa 3/25/02 - Ministerul 

Educației Naționale/ Capitolul 

5001/ Grupa/Titlu 71/ articol 

Se suplimentează cu suma de 

100.000 mii lei pentru reparații 

capitale ale activelor fixe.  

Motivare: Fonduri pentru renovarea și 

întreținerea instituțiilor de învățământ astfel încât 

toate să își obțină autorizația de securitate la 

 

http://www.complexpredeal.ase.ro/


 

 

03, Titlul Reparații capitale 

aferente activelor fixe 

 

Autori: Florina Presadă, senator 

USR, Grupul parlamentar USR 

incendiu. 

Sursa  de  finanțare: Anexa   nr.3/48 bugetul 

Autorității Electorale Permanente, Capitolul 

5401, Titlul 59 Alte cheltuieli, Articolul 03 

Finanțarea partidelor politice. 

39.  

Anexa 3/25/02 - Ministerul 

Educației Naționale/ Capitolul 

5001/ Grupa/Titlu 71/ articol 

03, Titlul Reparații capitale 

aferente activelor fixe 

Se suplimentează cu suma de 

150.000 mii lei pentru reparații 

capitale ale activelor fixe.  

Autori: Florina Presadă, senator 

USR, Grupul parlamentar USR 

Motivare: Fonduri pentru accesibilizarea tuturor 

instituțiilor de învățământ. 

Sursa  de  finanțare: Anexa   nr.3/48 bugetul 

Autorității Electorale Permanente, Capitolul 

5401, Titlul 59 Alte cheltuieli, Articolul 03 

Finanțarea partidelor politice. 

 

40.  

Legea Bugetului de stat, Anexa 

1, Denumire indicator: 

Învățământ, Capitol 6501, 

grupa 10, Titlul I 

Se suplimentează bugetul alocat 

Ministerului Educației Naționale, 

cu suma de 57.000 mii lei, la 

capitolul 6501 – Învățământ, 

grupa 10, Titlul I Cheltuieli de 

personal –, pentru angajarea, în 

școlile din sistemul public de 

învățământ, a unui număr 

suplimentar de consilieri școlari. 

Autor: Senator USR Mihai 

Goțiu, Grupurile parlamentare 

USR 

Motivare: Școlile din România se confruntă cu 

probleme deosebit de grave, în ceea ce privește 

asistența psihopedagogică acordată elevilor. 

Reducerea – de la 800 la 400 – a numărului de 

elevi aflați în evidența unui singur consilier 

școlar ar avea efecte benefice pe termen lung atât 

în ceea ce privește rezultatele procesului de 

învățământ din școli, cât și privitor la dezvoltarea 

personală a tuturor elevilor din România. În 

multe alte state membre ale Uniunii Europene, 

există consilieri și/sau psihologi școlari angajați 

în fiecare școală, România fiind deficitară și la 

acest capitol. Starea de fapt: Deși Legea 

Educației Naționale 1/2011 prevede la art. 99 

crearea unui sistem amplu și integrat de asistență 

psihopedagogică, cabinetele de consiliere 

specializată există doar în școlile care au un 

efectiv de peste 800 de elevi, celelalte școli 

beneficiind de servicii de acest tip doar prin 

cabinete interșcolare. Printr-o propunere 

legislativă (L124/2018, respinsă de Senat în rol 

de cameră decizională) s-a încercat restrângerea 

numărului de elevi alocați per psiholog școlar, de 

la 800 de elevi (respectiv 400 de preșcolari), câți 

sunt prevăzuți în prezent prin Regulamentul-

cadru aprobat de OMECTS nr. 5555/2011, la 

 



 

 

400 de elevi. Deși proiectul a fost aprobat de 

Camera Deputaților, la nivelul Senatului el a fost 

respins pe baza unor argumente tehnice, atât ale 

Guvernului, cât și ale comisiilor de specialitate, 

privind impactul mare pe care l-ar avea o 

asemenea măsură asupra bugetului general 

consolidat aflat în execuție la data discutării 

proiectului. Totuși, discuțiile pe fond au arătat o 

susținere largă, transpartinică, pentru măsurile 

propuse. În fond, Guvernul a dat un aviz negativ 

acestei propuneri doar pentru că se estima că 

aceasta va duce la apariția a 4070 de posturi noi 

de psiholog școlar. Se impune, astfel, 

introducerea în proiectul de buget pentru anul 

2019 a sumelor necesare pentru scăderea la 400 a 

numărului de elevi, respectiv la 200 a numărului 

de preșcolari arondați unui cabinet de asistență 

psihopedagogică școlar sau interșcolar, începând 

cu anul școlar 2019-2020 și alocarea resurselor 

necesare pentru acoperirea cheltuielilor salariale 

suplimentare. 

Temei legal: Legea Educației Naționale 1/2011, 

art. 99. Punctul de vedere al Guvernului la 

propunerea legislativă înregistrată sub nr. 

L124/2018 la Senat. Constituția României, Art. 

32 – Dreptul la învățătură. Costuri: Suma de 

57.000 mii lei rezultă din alocarea fondurilor 

necesare acoperirii salariilor aferente celor 4070 

de posturi suplimentare generate prin aplicarea 

măsurii mai sus numite, începând cu luna 

septembrie a anului 2019.  

Sursa de finanțare: Fondurile se scad de la 

Ministerul dezvoltării regionale și administrației 

publice, capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare 

publică, din Titlul VI transferuri între unități ale 

administrației publice, articolul Transferuri de 

capital, Programul Național de Dezvoltare 



 

 

Locală. 

41.  

Anexa  3/ 25  

Capitolul 6501   Învățământ  

 grupa 58  

 

Se propune finanțarea  cu 20 000 

mii lei a  fondurilor alocate 

formarii continue, pentru 

finanțarea unui Program Național 

de mentorat pentru cadrele 

didactice  

 

Autor: Deputat USR Cristina-

Ionela Iurișniți, Grupurile 

Parlamentare USR 

Motivare: Fondurile se scad  din Titlul X - 

Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 

2020. Este necesară suplimentarea fondurilor 

alocate pentru pregătirea şi dezvoltarea continuă 

a cadrelor didactice, întrucât aceasta reprezintă 

un drept și o obligație, garantate de Legea 

nr.1/2011.  

Fondurile alocate până în prezent pentru 

pregătirea profesională specializată au fost 

insuficiente, iar cadrele didactice au fost nevoite 

să suporte din buzunar, sau prin asociațiile 

profesionale costurile aferente formarii continue, 

deși conform legii cadru a educației naționale, 

aceste cursuri sunt gratuite.  

 Nu este precizată sursa 

de finanțare  

42.  

Anexa nr. 3/25/29 Suplimentarea cu 1.000 mii lei 

sumelor destinate obiectivului de 

investii "Spații de învățământ-

zona Aulei la Universitatea din 

Brașov", cod obiectiv 507 

 

Autor: Deputat USR Tudor-Vlad 

Benga 

 

Motivare: Suma alocată inițial nu acoperă 

necesarul de finanțare pentru acest an și practic 

amâna finalizarea acestui obiectiv. Brașovul are 

un număr insuficient de locuri în cămine raportat 

la numărul studenților ce studiază în oraș, 4 mii 

de locuri pentru 20 de mii de studenți. 

Sursa de finanțare: Diminuarea cu 1.000 mii lei 

a sumelor atribuite pentru plata personalului 

neclerical angajat în unitățile de cult și 

diminuarea numărului de posturilor prevăzut în 

Anexa 9 acolo unde acestea nu au fost deja 

ocupate până la acoperirea sumei. 

 

43.  

Anexa nr. 3/25 Ministerul 

Educației 

Se propune alocarea sumei 21.190 

lei pentru extinderea programului 

Masă caldă în școli în vederea 

combaterii abandonului școlar în 

următoarele unități de învățământ 

identificate de către ISJ Dolj cu 

cele mai ridicate rate de abandon 

școlar.  

Motivare: În județul Dolj beneficiază de 

programul Masă Caldă în Școli o singură unitate 

de învățământ Liceul teoretic Adrian Păunescu 

Bârca. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul 

Județean Dolj, implementarea programului Masă 

Caldă în Școli în LT Adrian Păunescu Bârca a 

dus atât la reducerea numărului de absențe cât și 

la creșterea participării la cursuri. Astfel, în 

 



 

 

Autor: Adrian Claudiu Prisnel, 

Grupul Parlamentar USR – 

Camera Deputaților 

lunile în care s-a desfășurat programul în 2017 și 

2018, numărul de absențe a scăzut cu 1570, iar 

numărul elevilor care frecventează cursurile a 

crescut de la 425 la 437. Considerăm că 

programul și-a dovedit efectele pozitive în 

mediile defavorizate și se impune extinderea lui 

în unitățile de învățământ cu abandon școlar 

ridicat din județul Dolj. Școala Gimnaziala "Gh. 

Jienescu" Rast: 3850 lei, Abandon școlar 13,3% 

și 33% în risc de abandon școlar, Școala 

Gimnaziala Salcuta: 3010 lei, Abandon școlar: 

24,64%, Școala Gimnaziala "Constantin Gerota" 

Calafat:  6540 lei, Abandon școlar: 16.6%, 

Școala Gimnaziala Izvoare: 1780 lei, Abandon 

școlar: 15,5%, Școala Gimnaziala Afumați: 2660 

lei, Abandon școlar: 14,46%, Școala Gimnaziala 

Catane: 3260 lei, abandon școlar 13, 77%. 

Sursa de finanțare: se scade suma de 21.190 lei 

 de la Anexa 3/09 Avocatul Poporului din Titlul 

2 Bunuri și Servicii, respectiv din suma de 60 

000 de lei alocată deplasărilor externe 

44.  

Ministerul Educației Naționale, 

Anexa nr.3/25 

Schimbare de destinație  a 

centralei termice în Grădinița 

pentru copii, Raciu, jud. Mureș. 

Suma necesară este de: 260.612 

lei 

Autor: Ioan Chirtes, senator 

PNL, Grupul PNL din Senat; 

Grupul PNL din Camera 

Deputaților 

Motivare: Se dorește crearea unor condiții 

moderne pentru copii și sprijinirea părinților care 

nu au posibilitatea de a susține dotarea grădiniței. 

Nu are sursă de 

finanțare  

45.  

Ministerul Educației Naționale, 

Anexa nr.3/25 

Reabilitare și modernizare Școala 

Generală "Ion Dacian" din loc. 

Saschiz, jud. Mureș. Este 

necesară suma de 4.406.927 lei 

Autor: Ioan Chirtes, senator PNL 

Motivare: Desfășurarea procesului de 

învățământ în condiții moderne. 

Nu are sursă de 

finanțare 

46.  Ministerul Educației Naționale Suplimentarea bugetului Motivare: Păstrarea și promovarea identității  



 

 

Anexa nr.3/25 Ministerului Educației Naționale 

cu 4.500 mii lei pentru proiecte 

derulate de Institutului Limbii 

Române în scopul promovării 

învățării limbii române pentru 

comunitățile de români de 

pretutindeni. 

Autor: Senator Viorel Badea, 

PNL 

lingvistice și culturale a comunităților românești 

de pretutindeni. 

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 

4.500   mii lei a sumelor prevăzute   la Anexa nr. 

3/16/ Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni 

generale /Capitolul 5401/Grupa 59/ Titlul XI 

Alte cheltuieli 

 

47.  

Ministerul Educației Naționale 

Anexa nr.3/25 

Suplimentarea bugetului 

Ministerului Educației Naționale 

cu 296.400 mii lei pentru 

angajarea cu normă întreagă a 

unui psiholog școlar în fiecare 

unitate de învățământ primar și 

gimnazial.  

 

Autor: Senator Viorel Badea, 

PNL 

Motivare: Peste 3 milioane de persoane au 

părăsit țara pentru a munci în străinătate, ceea ce 

a făcut ca un număr semnificativ de copii să 

rămână în grija rudelor. Lipsa afecțiunii 

părintești se răsfrânge în mod ireversibil asupra 

dezvoltării copiilor, psihologii confirmând, în 

cazul acestora, manifestarea unui spectru larg de 

tulburări de comportament (anxietate și frustrare, 

instabilitate afectivă însoțită de depresie, izolare 

și evitarea contactului cu cei din jur, lipsa stimei 

de sine, agresivitate și iritabilitate, iar în cele mai 

grave cazuri chiar suicide). În aceste condiții, 

este absolut necesar ca acești copii să aibă la 

dispoziție, în fiecare unitate de învățământ 

primar și gimnazial, un cadru specializat pentru 

consiliere psihologică. 

Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 

296.400 mii lei a sumelor prevăzute la Anexa 

3/13/ Secretariatul General al Guvernului/ 

Capitolul 5000 / Grupa 55 / TITLUL VII Alte 

transferuri 

 



 

 

48.  

Ministerul Educației Naționale 

Anexa nr.3/25 

În anul 2019, prin excepţie de la 

prevederile art. 42 din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, începând 

cu data intrării în vigoare a 

prezentei legi, documentaţiile 

tehnico-economice aferente 

obiectivelor, proiectelor sau 

categoriilor de investiţii care se 

finanţează, potrivit legii, din 

fonduri externe și fonduri 

structurale se aprobă de către 

Ministerul Educaţiei Naţionale, 

indiferent de valoarea acestora.  

(b). Prevederea se aplică 

obiectivelor, proiectelor sau 

categoriilor de investiţii care se 

derulează de către instituţiile de 

învăţământ superior. 

(c). Ministerul Educaţiei 

Naţionale poate asigura prin 

bugetele proprii cofinanţarea 

cheltuielilor aferente acestor 

obiective, proiecte sau categorii 

de investiţii ai căror beneficiari 

sunt instituţiile de învăţământ 

superior, finanţate integral din 

venituri proprii. 

Autori: Senator PSD Mihnea 

Cosmin Costoiu, Deputat PSD 

Gabriel Petrea 

 

Motivare: 1. Descrierea situaţiei actuale  

Mai multe instituţii de învăţământ superior aflate 

în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale 

au în curs de implementare proiecte cu finanţare 

externă, care au ca obiectiv derularea unor 

lucrări de investiţii. 

În vederea finanţării acestor lucrări de investiţii, 

documentaţiile tehnico-economice aferente 

obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de 

investiţii trebuie aprobate, potrivit dispoziţiilor 

legale în vigoare, pentru a fi introduse în 

programul anual de investiţii. 

În prezent, conform prevederilor art. 42 din 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

documentaţiile tehnico-economice aferente 

obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de 

investiţii, care se finanţează, potrivit legii, din 

fonduri publice, inclusiv din fonduri externe, se 

aprobă de către: Guvern, pentru valori mai mari 

de 30 milioane lei; Ordonatorii principali de 

credite, pentru valori cuprinse între 5 milioane 

lei şi 30 milioane lei; Ceilalţi ordonatori de 

credite, pentru valori până la 5 milioane lei, cu 

acordul prealabil al ordonatorului principal de 

credite cu privire la necesitatea şi oportunitatea 

investiţiei.  

2. Schimbări preconizate: Pentru a evita blocarea 

derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 

şi îngreunarea implementării acestora, propunem 

ca aprobarea documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor 

de investiţii care se finanţează prin proiectele 

sus-menţionate să se facă de către ordonatorul 

principal de credite, indiferent de valoarea 

acestora. Finanţarea obiectivelor, proiectelor sau 

categoriilor de investiţii se va realiza din fonduri 

 



 

 

externe atrase de către instituţiile de învăţământ 

superior aflate în cauză, fără a afecta bugetul 

Ministerului Educaţiei Naţionale. Implementarea 

acestor proiecte va duce la: creşterea încasărilor 

la bugetul de stat; crearea de noi locuri de muncă 

în domeniul construcţiilor;  degrevarea bugetului 

de stat, deoarece investiţiile se vor realiza prin 

resursele externe atrase de instituţiile de 

învăţământ superior; asigurarea unei 

infrastructuri de educaţie şi cercetare moderne 

pentru cadrele didactice, cercetători şi studenţi. 

 

Sursa de finanţare: Fonduri externe. 

49.  

Ministerul Educației Naționale 

Anexa nr.3/25 

Se suplimentează bugetul  

Ministerului Educației Naționale, 

anexa nr. 3/25/13, Capitolul 65.10 

„Învățământ”, cu suma de 

272.500 mii lei, după cum 

urmează: 

Titlul I „Cheltuieli de personal”                

-  150.000 mii lei; 

Titlul II „Bunuri și servicii”                       

-   80.000 mii lei; 

Titlul VIII „Proiecte cu finanțare 

din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) 

postaderare”      -     6.000 mii lei; 

Titlul X „Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-

2020”   -  14.000 mii lei; 

Titlul XIII „Active nefinanciare”              

- 22.500 mii lei. 

Autori: Senator PSD Mihnea 

Motivare: Reprezintă cheltuieli din sumele 

rămase în sold la instituțiile de învățământ 

superior de stat. Sumele sunt necesare pentru 

asigurarea cheltuielilor de personal, plata 

utilităților, derularea proiectului ROSE încheiat 

cu Banca Mondială, asigurarea finanțării 

proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile, fonduri externe, precum și 

realizarea obiectivelor de investiții. 

 

Sursa de finanțare: Nu necesită sume 

suplimentare. Acestea se regăsesc în conturile de 

disponibilități ale instituțiilor de învățământ 

superior de stat. Prin acest amendament se dă 

posibilitatea utilizării acestor disponibilități, în 

limita sumei de 272.500 mii lei. 

 

 



 

 

Cosmin Costoiu, Deputat PSD 

Gabriel Petrea 

 



 

 

50.  

Anexa nr.3/25 - Ministerul 

Educației Naționale 

 

Se suplimentează bugetul 

Ministerului Educației Naționale, 

pentru Universitatea Politehnica 

din București, anexa nr. 3/25/13, 

Capitolul 65.10 „Învățământ”, cu 

suma de 22.500 mii lei, după cum 

urmează: Titlul XIII „Active 

nefinanciare”              - 22.500 

mii lei. 

 

Autori: Senator PSD Mihnea 

Cosmin Costoiu, deputat PSD 

Gabriel Petrea 

Motivare: Reprezintă cheltuieli din sumele 

rămase în sold la instituțiile de învățământ 

superior de stat. Sumele sunt necesare pentru 

asigurarea finanțării proiectelor finanțate din 

fonduri externe precum și continuarea 

obiectivelor de investiții. 

Sursa de finanțare: Nu necesită sume 

suplimentare. Acestea se regăsesc în conturile de 

disponibilități ale Universităţii Politehnica din 

Bucureşti. 

Prin acest amendament se dă posibilitatea 

utilizării acestor disponibilități, în limita sumei 

de 22.500 mii lei. 

 

 



 

 

51.  

Anexa nr.3/25 - Ministerul 

Educației Naționale 

 

Prin excepție de la art. 66 alin.(2) 

din Legea nr.500/2002 privind 

finanțele publice, cu modificările 

și completările ulterioare, se 

autorizează Ministerul Educației 

Naționale să redistribuie pentru 

obiectivele de investiții noi, 

obiectivele de investiții în 

continuare  şi alte cheltuieli de 

investiții, creditele bugetare 

aprobate din soldul reportat  la 

finanțarea de bază, la obiectivele 

de investiții noi și alte cheltuieli 

de investiții finalizate. 

 

Autori: Senator PSD Mihnea 

Cosmin Costoiu, deputat PSD 

Gabriel Petrea 

Motivare: Reprezintă cheltuieli din sumele 

rămase în sold la instituțiile de învățământ 

superior de stat. Sumele sunt necesare pentru 

asigurarea cheltuielilor de personal, plata 

utilităților, derularea proiectului ROSE încheiat 

cu Banca Mondială, asigurarea finanțării 

proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile, fonduri externe, precum și 

realizarea obiectivelor de investiții. 

Sursa de finanțare: Nu necesită sume 

suplimentare. Acestea se regăsesc în conturile de 

disponibilități ale instituțiilor de învățământ 

superior de stat.  

 

 

52.  

Anexa nr.3/25 - Ministerul 

Educației Naționale 

 

Se suplimentează bugetul 

Ministerului Educației Naționale 

cu suma de 153.187 mii lei pentru 

începerea demersurilor în vederea 

creări infrastructurii  pentru 

derularea Programul Hrană caldă 

în școli.  

Autor: Deputat PSD Liviu  

Nicolae Dragnea 

Motivare: Programul Hrană caldă în școli 

vizează scăderea abandonului şcolar, având în 

vedere că, în urma desfășurării Programului-pilot 

de acordare a unui suport alimentar pentru 

preșcolarii și elevii din 50 de unități de 

învățământ preuniversitar de stat, implementat 

începând cu anul școlar 2016-2017, a crescut 

semnificativ participarea copiilor la cursuri. Un 

număr mare de elevi se află în situație de eșec 

școlar sau abandonează/părăsesc timpuriu școala, 

frecventarea școlii fiind direct influențată de 

condițiile socio-economice și geografice 

defavorabile (distanțe mari și/sau trasee dificile 

de la domiciliu la unitatea de învățământ, lipsa 

mesei de prânz). Conform datelor Eurostat 

privind rata de părăsire timpurie a şcolii, rata 

pentru România avea o valoare de 18,1%, în anul 

2017. În contextul în care nu se instituie cu 

 



 

 

celeritate măsuri de remediere a situaţiei cu 

iminenţă de agravare, România riscă să nu îşi 

realizeze obiectivul asumat - asigurarea echităţii 

în participarea la educaţie - obiectiv derivat din 

statutul de membru al Uniunii Europene” 

Sursa de finanțare: Anexa nr. 3/48 - Autoritatea 

Electorală Permanentă  

53.  

Anexa nr.3/25 - Ministerul 

Educației Naționale 

 

În bugetul Ministerul Educației 

Naționale Anexa nr. 3/25/02, 

capitolul 65.01 ”Învățământ” se 

suplimentează titlul 51 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, art. 51.01 

”Transferuri Curente”, alin. 

51.01.02 ”Finanțarea de bază a 

învățământului superior” cu suma 

de 100.000 mii lei prin 

diminuarea cu aceeași sumă a 

titlului 57 ”Asistența socială”, art. 

57.02 ”Ajutoare sociale”, alin. 

”Ajutoare sociale în natură”.  

Autori: Senator PSD Doru-

Adrian Pănescu, deputat PSD 

Camelia Gavrilă 

Motivare: Suma este necesară pentru asigurarea 

cheltuielilor de personal și a cheltuielilor 

materiale pentru instituțiile de învățământ 

superior de stat. 

 

Sursa de finanțare: Nu necesită fonduri 

suplimentare. Se asigură prin redistribuiri în 

cadrul bugetului Ministerului Educației 

Naționale. 

 

54.  

Anexa nr.3/25 - Ministerul 

Educației Naționale 

 

În bugetul Ministerul Educației 

Naționale Anexa nr. 3/25/02, 

capitolul 65.01 ”Învățământ” se 

suplimentează cheltuielile cu 

suma de 250.000 mii lei, după 

cum urmează: 

Titlul I „Cheltuieli de personal”  - 

150.000 mii lei 

Titlul II ”Bunuri și servicii” - 

80.000 mii lei 

Titlul VIII ”Proiecte cu finanțare 

din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) 

Motivare: Reprezintă cheltuieli din sumele 

rămase în sold la instituțiile de învățământ 

superior de stat. Sumele sunt necesare pentru 

asigurarea cheltuielilor de personal, plata 

utilităților, derularea proiectului ROSE încheiat 

cu Banca Mondială, asigurarea finanțării 

proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile, precum și continuarea 

obiectivelor de investiții.  

 

Sursa de finanțare: Nu necesită fonduri 

suplimentare. Se asigură prin redistribuiri în 

cadrul bugetului Ministerului Educației 

 



 

 

postaderare” - 6.000 mii lei 

Titlul X ”Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-

2020” - 14.000 mii lei 

Autori: Senator PSD Doru-

Adrian Pănescu, deputat PSD 

Camelia Gavrilă 

Naționale. 
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Nr. 

crt. 

Articolul din lege 

(anexa/capitolul/subcapitolul/paragraful/Gr

upa/titlul/ 

articol/alineat) 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 

Sursa de finanţare 

Motivaţia  

respingerii 

1. 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3/27 

Ministerul Culturii 

 

6701 Cultură, recreere, religie 

03 Servicii culturale 

12 Consolidarea si restaurarea 

monumentelor istorice 

 

Propuneri 2019....40.000 mii lei 

 

Solicităm includerea în sumele alocate 

pentru anul 2019 a obiectivului 

 

 

„Reabilitarea și reamenajarea 

Centrului Cultural de Interes Județean 

«Apollo»”, Târgu Mureș, județul 

Mureș 

 

Propuneri 2019…22.225 mii lei 

 

 

Autori: 

Korodi Attila, Csép Éva-Andrea, Vass 

Levente, Biró Zsolt-István, Kelemen 

Hunor, Erdei D. István - deputați 

UDMR 

Novák Csaba-Zoltán, Császár Károly 

Zsolt, Cseke Attila, Tánczos Barna, 

Turos Loránd - senatori UDMR 

Ansamblul de clădiri” Apollo” 

se compune din 4 corpuri de 

clădiri, iar proiectul de 

reabilitare și reamenajare are 

ca scop pe de o parte punerea 

în valoare a părții de o valoare 

deosebită arhitecturală și 

istorică, iar pe de altă parte de 

atragerea publicului modern în 

acest spațiu, cu adaptarea 

funcțiilor sale la solicitări. 

Proiectul cuprinde conservarea 

si reabilitarea celor două 

corpuri (A și B) declarate 

monumente istorice, primul 

construit în anul 1804, iar cel 

de-ai doilea datând din anul 

1926. 

Totodată, proiectul 

intenționează adecvarea 

spațiului nevoilor și cerințelor 

comunității, de transformare a 

celorlalte corpuri în spațiu 

multifuncțional pentru 

 



 

 

evenimente (spațiu cuprinzând 

o scenă de lemn, plantații, 

oglinzi de apă, obiecte de artă, 

spațiu multimedia), pentru a se 

plia cât mai multor cerințe și 

utilizări culturale și sociale. 

 Nu necesită fonduri 

suplimentare, amendamentul 

vizează includerea în bugetul 

alocat a sumei prevăzute pentru 

acest obiectiv. 

2. Anexa nr. 3/27 

Ministerul Culturii 

 

6701 Cultură, recreere, religie 

03 Servicii culturale 

12 Consolidarea si restaurarea 

monumentelor istorice 

 

Propuneri 2019....40.000 mii lei 
 

 

Solicităm includerea în sumele alocate 

pentru anul 2019 a obiectivului 

 

''Restaurare și refuncționalizare 

Castelul Bornemisza, comuna 

Gurghiu, județul Mureș”…. 17.700 

mii lei 

 

Autori: 

Korodi Attila, Csép Éva-Andrea, Vass 

Levente, Biró Zsolt-István, Kelemen 

Hunor, Erdei D. István - deputați 

UDMR 

Novák Csaba-Zoltán, Császár Károly 

Zsolt, Cseke Attila, Tánczos Barna, 

Turos Loránd - senatori UDMR 

Castelul, dezvoltat și 

reconstruit de familia 

Bornemisza în anul 1730 pe 

bazele puse de principele 

Transilvaniei Gheorghe 

Rákóczi I în perioada domniei 

sale (1630-1648), păstrează 

planimetria și cele mai 

importante elemente ale 

fațadelor conacului princiar de 

la mijlocul secolului al XVII-

lea, fiind astfel unul dintre 

edificiile reprezentative ale 

arhitecturii renascentist târzie 

cu elemente baroce. Castelul 

dispune totodată de clădiri 

adiacente și un parc istoric bine 

conservat. 

Castelul reprezintă un obiectiv 

turistic foarte important, cu 

potențial în atragerea unui 

număr mare de vizitatori. 

Nu necesită fonduri 

suplimentare, amendamentul 

vizează includerea în bugetul 

alocat a sumei prevăzute pentru 

 



 

 

acest obiectiv. 

3. Anexa nr. 3/27 

Ministerul Culturii 

 

6701 Cultură, recreere, religie 

03 Servicii culturale 

12 Consolidarea si restaurarea 

monumentelor istorice 

 

Propuneri 2019....40.000 mii lei 

 

Solicităm includerea în sumele alocate 

pentru anul 2019 a obiectivelor 

 

"Lucrări de consolidare-restaurare la 

Palatul Rhédey, din orașul Sângeorgiu 

de Pădure, județul Mureș" 

Propuneri 2019….417 mii lei 

 

”Restaurare tavan, integrare cromatică 

pereți, Castelul Rhédey, Sângeorgiu de 

Pădure, județul Mureș" 

Propuneri 2019….450 mii lei 

 

Autori: 

Korodi Attila, Csép Éva-Andrea, Vass 

Levente, Biró Zsolt-István, Kelemen 

Hunor, Erdei D. István - deputați 

UDMR 

Novák Csaba-Zoltán, Császár Károly 

Zsolt, Cseke Attila, Tánczos Barna, 

Turos Loránd - senatori UDMR 

Castelul Rhédey este un 

monument istoric de interes 

național. Edificiul a fost 

construit în anul 1663, 

căpătându-și forma actuală  

între anii 1807-1809, când a 

suferit numeroase modificări. 

În acest castel s-a născut și a 

crescut contesa Claudia 

Rhédey, stră-străbunica 

Reginei Marii Britanii, 

Elisabeta a II-a. 

În prezent aici funcționează 

Centrul Național de Informare 

și Promovare Turistică din 

Sângeorgiu de Pădure, 

găzduind câteva expoziții 

permanente și temporare (de 

pictură - Victor Datu, cea mai 

mare expoziție de cruci din 

lume; expoziția memorială a 

satului inundat Bezidu Nou). 

Între anii 2009-2015, clădirea a 

intrat în program de reabilitare, 

parțial finanțat de Ministerul 

Culturii, planificat pe două 

faze (interior și exterior). În 

lipsa lucrărilor de consolidare 

și reparații urgente, precum și 

de restaurare a tavanului pictat 

al sălilor de la etaj există 

pericolul producerii unor daune 

ireversibile. 

Nu necesită fonduri 

suplimentare, amendamentul 

vizează includerea în bugetul 

 



 

 

alocat a sumei prevăzute pentru 

acest obiectiv. 

4. Anexa nr. 3/27 

Ministerul Culturii 

 

6701 Cultură, recreere, religie 

03 Servicii culturale 

12 Consolidarea si restaurarea 

monumentelor istorice 

 

Propuneri 2019....40.000 mii lei 

 

Solicităm includerea în sumele alocate 

pentru program în anul 2019 a 

obiectivului: 

 

Restaurarea ansamblului castel Béldy 

în vederea transformării în centru de 

evenimente și conferințe în orașul 

Jibou, județul Sălaj  

 

Propuneri 2019….10.000 mii lei 

 

Autori: Seres Dénes, Kelemen Hunor, 

Korodi Attila, Erdei D. István - 

deputați UDMR 

Cseke Attila, Turos Loránd, Tánczos 

Barna - senatori UDMR 

Castelul Béldy, clădire de la 

începutul secolului XX o 

inestimabilă valoare istorică și 

arhitecturală, are nevoie de 

lucrări de restaurare pentru a fi 

redat circuitului turistic. 

Totodată, în vederea atragerii 

publicului modern în acest 

spațiu, a adaptării funcțiilor 

sale nevoilor și cerințelor 

comunității, proiectul prevede 

spații pentru evenimente 

culturale, sociale, educative 

adresate populației de toate 

vârstele. 

 

Nu necesită fonduri 

suplimentare, amendamentul 

vizează includerea în bugetul 

alocat a sumei prevăzute pentru 

acest obiectiv. 

 

5. Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale 

Suplimentarea bugetului propus pentru 

anul 2019 cu suma de 48,080 mii lei 

pentru obiectivul de investiţii – 

înfiinţarea Centrului Cultural pentru 

Tineret în cadrul clădirii existente a 

bibliotecii prin schimbarea funcţiunii 

acesteia, modernizarea şi dotarea 

Centrului Cultural de Tineret, cât şi 

îmbunătăţirea spaţiilor publice 

adiacente, oraş Moldova Nouă,  

judeţul Caraş-Severin 

 

Autor: PNL Ion-Marcel Vela, 

senator PNL Grupurile 

Dezvoltarea UAT. 

Sursa de finanţare: fondul de 

rezervă la dispoziţia prim-

ministrului. 

 

 



 

 

parlamentare ale PNL din Camera 

Deputaților și Senat 

6. Anexa 3/27, Ministerul Culturii şi Identităţii 

Naţionale 

Proiect 5333 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 

2019 a sumei de 437,59  mii lei pentru 

realizarea obiectivului de investiţii – 

Reinterpretarea funcţională prin 

amenajarea şi conservarea ruinelor – 

Biserică Medievală de secol XIII - 

XIV, în Municipiul Caransebeş, 

judeţul Caraş-Severin. 

 

Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 

PNL Grupurile parlamentare ale PNL 

din Camera Deputaților și Senat 

 

 

 

Cofinanţare şi cheltuieli 

neeligibile aferente proiectelor 

cu finanţare europeană. 

POR/194/5/1/Impulsionarea 

dezvoltării locale prin 

conservarea, protejarea şi 

valorificarea patrimoniului 

cultural şi a identităţii culturale 

/1/ Impulsionarea dezvoltării 

locale prin conservarea, 

protejarea şi valorificarea 

patrimoniului cultural şi a 

identităţii culturale. 

 

Dezvoltarea UAT. 

Sursa de finanţare: fondul de 

rezervă la dispoziţia prim-

ministrului. 

 

7.  Ministerul Culturii și Identității Naționale , 

Anexa nr.3/27. 

Dotarea Caminului Cultural Nadeș, 

judetul Mureş.  Suma necesară este 

de 44.212 lei 

Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 

Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Sume necesare pentru dotare și 

reabilitare unui cămin cultural 

aflat în patrimoniul local. 

 

8. Ministerul Culturii și Identității Naționale , 

Anexa nr.3/27. 

Reabilitarea si modernizarea 

INTERIOARA Casa de Cultura Iernut, 

str. 1 Decembrie 1918, nr.9A, Iernut, 

jud. Mureș. Suma necesară este de  

2,097,898 lei. 

Ioan Chirtes, senator PNL 

(Grupul PNL din Senat; 

Grupul PNL din Camera Deputatilor) 

Crearea unui cadru optim 

pentru diversificarea 

activităților socio-culturale și 

îmbunătățirea serviciilor în 

vederea cresterii nivelului de 

cultura a cetatenilor. Finanțarea 

a fost asigurată doar parțial 

(finalizate dotările) prin 

fonduri structurale/europene -

PNDR; este nevoie imperioasa 

 



 

 

de co-finantare de la bugetul de 

stat pentru lucrări reabilitare. 

9. Anexa 3/27, Ministerul Culturii si Identitatii 

Nationale 

Reabilitare clădire socio-culturală - 

fost Palat Administrativ, clădire de 

patrimoniu - clasa A -  valoare 30.710 

mii lei fără TVA, municipiul Călăraşi, 

jud. Călăraşi. 

 

Senator Răducu Filipescu 

Grupurile PNL din Senat şi Camera 

Deputaţilor. 

  

10. Anexa 3/27/6500 /01/ Partea a III-a 

CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 

 

 

 

Se propune alocarea sumei de 850 mii 

de lei pentru reabilitarea Casei de 

Cultură a Sindicatelor Târgu Jiu, din 

Județul Gorj. 

 

Autorii amendamentului: 

Ponta Victor – Viorel– deputat 

neafiliat 

Văcaru Alin Vasile– deputat neafiliat 

Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 

 

 

 

Se solicită admiterea 

amendamentului pentru 

efectuarea lucrărilor de 

reabilitare a Casei  de Cultură a 

Sindicatelor din Tg-Jiu având 

in vedere starea deplorabilă în 

care se află, deoarece pe lângă 

expozițiile de pictură, 

spectacole artistice, serbări 

populare, găzduiește și alte 

tipuri de evenimente 

ocazionale-simpozioane 

naționale și internaționale, 

conferințe, târguri ale locurilor 

de muncă, etc. 

 

Sursa de finantare: 

-Fondul Suveran de Dezvoltare 

și Investiții 

 

11. Anexa 3/27/6500 /01/ Partea a III-a 

CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 

 

Se propune finanțarea Ansamblului 

Monumental ,, Calea Eroilor’’ din 

Targu Jiu, Județul Gorj cu suma de 

640 mii de lei 

 

 

Ansamblul monumental ,,Calea 

Eroilor’’ din Târgu-Jiu 

cuprinde monumentele 

realizate de marele nostru 

sculptor Constantin Brâncuşi 

reprezentând un important 

 



 

 

Autorii amendamentului: 

Ponta Victor – Viorel– deputat 

neafiliat 

Văcaru Alin Vasile– deputat neafiliat 

Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 

 

punct de atracție turistică, dar 

insuficient valorificat. Este 

necesara o promovare turistică 

mai amplă. 

 

 

Sursa de finantare: 

- Fondul de rezervă la 

dispoziția Primului Ministru 

12. Anexa 3/27/02/5001 /59/ Titlul IX Alte 

cheltuieli/ Actiuni cu caracter stiintific și 

social-cultural/ articolul 22/ 

 

Se propune creșterea sumei alocată  

acțiunilor cu caracter științific și 

social-cultural de la 2.200 mii de lei la 

5.000 mii de lei  la Ministerul Culturii 

și Identității nationale. 

 

Autorii amendamentului: 

 

Cîmpeanu Sorin Mihai – deputat 

neafiliat 

 

Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 

 

Podașcă Gabriela – Maria – deputat 

neafiliat 

 

Prin creșterea bugetului alocat 

acțiunilor cu caracter științific 

și social-cultural se va stimula 

cerctarea în domeniul 

politicilor de tineret și se vor 

motiva tinerii cercetători să 

rămană si să muncească în 

România. 

  

Sursa de finanțare: 

- Fondul de rezervă la 

dispoziția Primului Ministru  

 

13.  Anexa nr. 3 / 27 / 02 /12/ Credite bugetare- 

Consolidarea si restaurarea monumentelor 

istorice/ 

Alocare de credite de angajament la 

Ministerul Culturii și Identității 

nationale 

 în cuantum de 100 de mii lei pentru 

demararea unor lucrări de intervenție, 

reabilitare si/sau modernizare, 

consolidare, restaurare și punere în 

valoare a Ateneului Român, 

monument istoric. 

 

Autorii amendamentului: 

 

Ateneul Român reprezintă un 

monument istoric simbol al 

culturii naționale, fiind un 

important punct de atracție 

turistică și gazda unor 

evenimente culturale europene 

și internaționale de prim rang. 

Ateneul Român a găzduit 

concertul inaugural de 

deschidere a Președinției 

rotative a României la 

Consiliul Uniunii Europene și 

 



 

 

Cîmpeanu Sorin Mihai – deputat 

neafiliat 

 

Pau Radu – Adrian– deputat neafiliat 

 

 

urmează să găzduiască 

concerte în cadrul Festivalului 

Internațional George Enescu – 

ediția 2019.   Având în vedere 

toate acestea, este necesară 

efectuarea unor lucrări de 

intervenție și modernizare, 

astfel încât Ateneul să fie pus 

în valoare potrivit rangului său 

de monument istoric de 

importanță națională. 

Sursa de finanțare: 

- Fondul de rezervă la 

dispoziția Primului Ministru 

14. Anexa 3/27 Modernizare camine culturale comuna 

Danes – 200 mii lei. 

 

Autor: 
Dr. Marius Paşcan – Deputat PMP 

Motivaţia amendamentului  

Este necesarea modernizarea 

caminelor culturale din 

comuna pentru a putea gazdui 

in bune conditii evenimente 

culturale sau de orice natura. 

 

15. Anexa 3/27 Continuarea construcţiei bisericii 

ortodoxe Rîciu. 

 

Autor: 
Dr. Marius Pascan – Deputat PMP 

Motivatia amendamentului: 

Rîciu este o comuna mare, cu o 

populatie insemnata, 

majoritatea fiind de religie 

ortodoxa. Se cuvine 

continuarea lucrarilor pentru ca 

lucrarile deja efectuate  

si finantate sa nu aiba de suferit 

din cauza finalizarii investitiei. 

 

16. Anexa 3/27 Lucrari de  constructie capele in 

localitatea Toaca si Hodac, judetul 

Mures cu suma de 600 mii lei. 

 

Autor: 
Dr. Marius Pascan – Deputat PMP 

Motivatia amendamentului: 

Terenul pentru aceste obiective 

de investitii a fost achizitionat 

deja.  

 

17. Anexa 3/27 Achiziţiei casei părinteşti a actorului 

Ovidiu Iuliu Moldovan, de la Vişinelu, 

Motivatia amendamentului: 

Având în vedere că judeţul 

 



 

 

şi a atelierului artistului Ion Vlasiu, de 

la Deda-Bistra – amenajarea acestora 

ca spaţii muzeale şi încluderea lor în 

trasele culturale. – suma necesara 100 

mii lei. 
 
Autor:  
Dr. Marius Pascan – Deputat PMP 

Mureş nu are nicio casă 

memorială, ar putea fi 

valorificată oportunitatea 

achiziţiei casei părinteşti a 

actorului Ovidiu Iuliu 

Moldovan, de la Vişinelu, şi a 

atelierului artistului Ion Vlasiu, 

de la Deda-Bistra – amenajarea 

acestora ca spaţii muzeale şi 

încluderea lor în trasele 

culturale.  

18. Anexa 3/27 Alimentarea cu energie electrica a 

cetatii de refugiu sec. XIV- Saschiz- 

jud. Mures. 

Suma necesara: 439 mii lei 

 
Autor:  
Dr. Marius Pascan – Deputat PMP 
 

 

Motivatia amendamentului: 

Alimentarea cu energie 

electrică a cetății de refugiu 

SEC XIV din comuna Saschiz 

este o componentă importantă 

în cadrul proiectului de 

restaurare a cetății, soluția de 

alimentare pentru cetate 

urmând a fi realizată conform 

avizului de racordare nr. A 

70301114321  eliberat de SC. 

Electrica SA Sucursala TG. 

MUREȘ. 

 

19. Anexa 3/27 Realizarea unor busturi pentru 

personalităţi ale vieţii culturale 

mureşene, care şi-au lăsat amprenta pe 

devenirea cultural-spirituală naţională, 

şi amenajarea unei rotonde, 

„Cenaculum”, la Târgu-Mureş, suma 

necesara 1.000 mii lei: 

-Vasile Netea, istoric 

-Romulus Guga, scriitor 

-Mihai Sin, scriitor 

-Ion Fiscuteanu, actor 

-Ovidiu Iuliu Moldovan, actor 

-Serafim Duicu, istoric literar 

Motivatia amendamentului: 

Este vorba despre personalitati 

marcante ale culturii muresene 

care ar trebui sa aiba parte de 

recunoastere dupa trecerea in 

nefiinta.  

 



 

 

-Romulus Feneş, actor 

 
Autor:  
Dr. Marius Pascan – Deputat PMP 

20. Anexa nr. 3/27 

 

Introducerea în Anexa 3/27 

a obiectivului de investiţii 

„Construire Casa de Cultură 

Costineşti” cu suma de 1.125 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului: 

Se propune admiterea 

amendamentului deoarece 

comuna Costineşti nu are o 

Casă de Cultură necesară 

pentru desfăşurarea diverselor 

activităţi artistice şi culturale, 

spectacole, serbări ,etc. Aceste 

evenimente  se desfăşoară în 

prezent în sala de sport . 

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul de stat –Ministerul 

Culturii și Identității Naționale 

– Resurse generale 

 

21. Anexa nr. 3/27 

 

Introducerea în Anexa 3/27 

a obiectivului de investiţii 

“Renovare Cămin Cultural din 

localitatea Văleni, comuna Dobromir”, 

cu suma 1.350 mii lei. 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  

Clădirea se află într-o stare 

avansată de degradare, motiv 

pentru care în interior nu mai 

pot fi desfăşurate nici un fel de 

activităţi.  

Mai mult, renovarea este 

urgentă deoarece locaţia poate 

fi utilizată şi în Proiectul “O 

masă caldă pentru elevi”, 

comuna Dobromir fiind 

singura comună din judeţul 

Constanţa aleasă de către 

Guvernul României pentru 

acest proiect. 

 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea fondului de 

 



 

 

rezervă al Guvernului 

22. Anexa nr. 3/27 

 

Introducerea în Anexa 3/27 

a obiectivului de investiţii “Dotarea 

Casei de Cultură a oraşului Hârşova”, 

cu suma de 100 mii lei. 

 

 

Autor: 

Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului:  

Se impune dotarea Casei de 

Cultură a oraşului cu aparatură 

şi costume necesare 

desfăşurării activităţii culturale 

din oraş, activitate la care 

participă şi elevi de toate 

vârstele atât din oraş, cât şi  din 

localităţile limitrofe. Dotarea 

constă în achiziţionarea de 

instrumente muzicale, costume 

şi înfiinţarea unei săli de dans 

modern şi a unui studio de 

înregistrări. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul de 

stat – Realocare sume prin 

transferul de la alte unităţi ale 

administraţiei publice 

 

23. Ministerul Culturii și Identității Naționale, 

Anexa nr. 3/27 

Capitolul 6500/grupa 71/ subcapitol 01/  

CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 

 

Se propune suplimentarea bugetului cu 

suma de 100 mii lei pentru salvarea, 

restaurarea și reinstalarea în 

municipiul Oradea a statuii lui 

Emanuil Gojdu  

 

Autor: 

Deputat Constantin Codreanu 

Grupul PMP  

Primăria municipiului Oradea a 

dispus evacuarea din zona 

centrală a oraşului (Piața 

Unirii) a statuii lui Emanuil 

Gojdu (1802-1870), ilustră 

personalitate născută la 

Oradea. Statuia lui Emanuil 

Gojdu, sculptată în piatră în 

1988 și avându-l ca autor pe 

Mircea Ștefănescu, este 

inclusă, din 1989, în Lista 

Monumentelor Istorice din 

România, având codul BH-III-

m-B-01239. Astfel, statuia este 

parte integrantă din 

patrimoniul cultural național și 

este protejată prin lege. 

 



 

 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Culturii și 

Identității Naționale ,,prin 

redistribuirea fondurilor din 

alte capitole bugetare  

24. Anexa nr. 3/27 

 

Alocarea sumei de 1.937 mii lei pentru 

finantarea obiectivului de investitii 

,,Punere in valoare vestigii Vama 

veche-Parcul trandafirilor” in anul 

2019, precum si introducerea 

creditelor de angajament necesare 

contractarii  lucrarii. 

 

Autor: 

Deputat Bozianu Nicoleta Catalina 

Grupul PMP 

Necesitatea punerii in valoare a 

unor vestigii (han si vama 

medievala, beciurile unei foste 

pravalii) prin reabilitarea 

constructiilor aflate intr-o stare 

avansata de deterioare. 

 

25. Ministerul Culturii și Identității Naționale 

Anexa nr. 3/27 

Capitolul 3. PRIORITĂȚI STRATEGICE PE 

TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI 

 Program bugetar II – Elaborarea și aplicarea 

strategiilor și politicilor în domeniul culturii 

Subprogram bugetar V: Reabilitarea 

monumentelor istorice si modernizarea 

institutiilor publice de cultură din România. 

Finantarea obiectivului de investitii 

„Modernizare drum de acces la 

Cetatea Ciceului(tronson 2), comuna 

Ciceu Mihaesti, judetul Bistrita 

Nasaud” cu suma de 1.111 mii lei  

 

Autor:  

Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  

Se propune admiterea 

amendamentului, întrucât acest 

obiectiv are o importanța 

zonală deosebită și ar contribui 

la dezvoltarea comunității. 

Solicitarea de finantare prin 

Programul National de 

Dezvoltare Rurala si bugetul 

local este fara raspuns. 

 

Sursa de finanţare: Prin 

redistribuire intre unitatile 

administratiei publice, din 

Fondul de Rezerva al 

Guvernului. 

 

26. Ministerul Culturii și Identității Naționale 

Anexa nr. 3/27 

Capitolul 3. PRIORITĂȚI STRATEGICE PE 

TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI 

Finantarea obiectivului de investitii 

„Cercetarea, expertizarea, proiectarea 

si executia lucrarilor de conservare, 

restaurare si consolidare a Ruinelor 

Motivaţia amendamentului  

Se propune admiterea 

amendamentului, întrucât acest 

obiectiv are o importanța 

 



 

 

 b. Program bugetar II – Elaborarea și aplicarea 

strategiilor și politicilor în domeniul culturii 

b.5. Subprogram bugetar V: Reabilitarea 

monumentelor istorice si modernizarea 

institutiilor publice de cultură din România. 

Cetatii Ciceului, comuna Ciceu 

Mihaesti, judetul Bistrita Nasaud” cu 

suma de 10.495 mii lei  

 

Autor:  

Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

zonală deosebită și ar contribui 

la dezvoltarea comunității. 

 

Sursa de finanțare: Prin 

redistribuire intre unitatile 

administratiei publice, din 

Fondul de Rezerva al 

Guvernului. 

27. Ministerul Culturii și Identității Naționale 

Anexa nr. 3/27 

Capitolul 3. PRIORITĂȚI STRATEGICE PE 

TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI 

 b. Program bugetar II – Elaborarea și aplicarea 

strategiilor și politicilor în domeniul culturii 

b.5. Subprogram bugetar V: Reabilitarea 

monumentelor istorice si modernizarea 

institutiilor publice de cultură din România. 

Finantarea obiectivului de investitii 

„Modernizare Camin Cultural 

Dobricel, comuna Spermezeu, judetul 

Bistrita Nasaud” cu suma de 1.176 mii 

lei  

 

Autor:  

Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  

Se impune o modernizare si o 

dotare cat mai riguroasa a 

Caminului Cultural, in vederea 

desfasurarii in conditii optime 

a diverselor manifestari 

cultural. 

 

Sursa de finanțare: Prin 

redistribuirea resurselor 

Ministerului Culturii și 

Identității Naționale. 

 

28. Ministerul Culturii și Identității Naționale 

Anexa nr. 3/27 

Capitolul 3. PRIORITĂȚI STRATEGICE PE 

TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI 

 b. Program bugetar II – Elaborarea și aplicarea 

strategiilor și politicilor în domeniul culturii 

b.5. Subprogram bugetar V: Reabilitarea 

monumentelor istorice si modernizarea 

institutiilor publice de cultură din România. 

Finantarea obiectivului de investitii 

„Modernizare Camin Cultural 

Spermezeu, comuna Spermezeu, 

judetul Bistrita Nasaud” cu suma de 

1.440 mii lei  

 

Autor:  

Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  

Se impune o modernizare si o 

dotare cat mai riguroasa a 

Caminului Cultural, in vederea 

desfasurarii in conditii optime 

a diverselor manifestari 

cultural. 

 

Sursa de finanțare: Prin 

redistribuirea resurselor 

Ministerului Culturii și 

Identității Naționale. 

 

 


