
 
 
 

                                            ANEXA NR.1 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

1.  Art.5. - (1)  
d) finanţării cheltuielilor privind 
implementarea programului de încurajare 
a consumului de fructe proaspete în 
şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010 privind implementarea 
programului de încurajare a consumului 
de fructe proaspete în şcoli, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
care frecventează învăţământul de stat şi 
privat autorizat/acreditat, în limita 
sumelor totale aprobate potrivit anexei la 
Hotărârea Guvernului nr.1154/2012 
privind stabilirea fructelor distribuite, a 
perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a 
limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor 
necesare pentru distribuţia fructelor şi a 
măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, 
a bugetului aferent acestora, precum şi a 
modalităţii de implementare efectivă şi 
de gestionare la nivelul administraţiei 
publice, în cadrul programului de 
încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli în anul şcolar 2012 – 
2013; 
 

Se propune modificarea  Art.5  alin. (1) , lit.d.) 
astfel: 
 
„Art.5. - (1) 
 d) finanţării cheltuielilor privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2010 
privind implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.195/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, care frecventează 
învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat, în 
limita sumelor totale aprobate potrivit anexei la 
Hotărârea Guvernului nr.1154/2012 privind stabilirea 
fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei 
distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor 
necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor 
adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent 
acestora, precum şi a modalităţii de implementare 
efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei 
publice, în cadrul programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 
2012 – 2013;” 
 
 
 

Pentru o informaţie juridică 
completă şi punerea de acord cu 
normele de tehnică legislativă 
prevăzute de Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

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

2.  Art.5. - (3) 
 
g) finanţării cheltuielilor descentralizate 
la nivelul sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de 
protecţie a copilului, centrele de 
asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap, drepturile privind acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din învăţământul primar şi 
gimnazial de stat şi privat, precum şi 
pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program normal de 4 
ore, drepturile privind acordarea de 
miere de albine ca supliment nutritiv 
pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV 
din învăţământul de stat şi confesional, 
implementarea programului de încurajare 
a consumului de fructe proaspete în şcoli 
pentru elevii prevăzuţi la art.1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.24/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, care 
frecventează învăţământul de stat şi 
privat autorizat/acreditat, în limita 
sumelor totale aprobate potrivit anexei la 
Hotărârea Guvernului nr.1154/2012 
privind stabilirea fructelor distribuite, a 
perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a 
limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor 

Se propune modificarea  Art.5  alin. (3) , lit. g.) 
astfel: 
 
„Art.5. - (3) 
g) finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul 
sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: 
sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă 
socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 
ore, drepturile privind acordarea de miere de albine 
ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, 
implementarea programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli pentru elevii 
prevăzuţi la art.1 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.24/2010, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.195/2010, cu modificările şi completările 
ulterioare, care frecventează învăţământul de stat şi 
privat autorizat/acreditat, în limita sumelor totale 
aprobate potrivit anexei la Hotărârea Guvernului 
nr.1154/2012 privind stabilirea fructelor distribuite, a 
perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii 
zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia 
fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, 
a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii 
de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul 
administraţiei publice, în cadrul programului de 

Pentru o informaţie juridică 
completă şi punerea de acord cu 
normele de tehnică legislativă 
prevăzute de Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

necesare pentru distribuţia fructelor şi a 
măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, 
a bugetului aferent acestora, precum şi a 
modalităţii de implementare efectivă şi 
de gestionare la nivelul administraţiei 
publice, în cadrul programului de 
încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli în anul şcolar 2012 – 
2013, învăţământul special şi centrele de 
resurse şi asistenţă educaţională, 
instituţiile de cultură descentralizate 
începând cu anul 2002 şi plata 
contribuţiilor pentru personalul neclerical 
angajat în unităţile de cult. 
 

încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 
în anul şcolar 2012 – 2013, învăţământul special şi 
centrele de resurse şi asistenţă educaţională, 
instituţiile de cultură descentralizate începând cu anul 
2002 şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical 
angajat în unităţile de cult. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
 

3.  Art.5. - (4)  Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată destinate finanţării 
drepturilor privind acordarea de produse 
lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat 
şi privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi 
private cu program normal de 4 ore, 
drepturile privind acordarea de miere de 
albine ca supliment nutritiv pentru 
preşcolari şi elevii din clasele I-IV din 
învăţământul de stat şi confesional, 
finanţării cheltuielilor privind 
implementarea programului de încurajare 
a consumului de fructe proaspete în 
şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art.1 din 
Ordonanţa Guvernului nr.24/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
care frecventează învăţământul de stat şi 

Se propune modificarea  Art.5  alin. (4),  astfel: 
 
„Art.5. - (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată destinate finanţării drepturilor privind 
acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru 
elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 
privat, precum şi pentru copiii preşcolari din 
grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 
ore, drepturile privind acordarea de miere de albine 
ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din 
clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional, 
finanţării cheltuielilor privind implementarea 
programului de încurajare a consumului de fructe 
proaspete în şcoli, pentru elevii prevăzuţi la art.1 din 
Ordonanţa Guvernului nr.24/2010, aprobată cu 
modificări prin Legea nr.195/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, care frecventează 
învăţământul de stat şi privat autorizat/acreditat se 
repartizează pe sectoare şi municipiul Bucureşti, 

Pentru o informaţie juridică 
completă şi punerea de acord cu 
normele de tehnică legislativă 
prevăzute de Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

privat autorizat/acreditat se repartizează 
pe sectoare şi municipiul Bucureşti, 
potrivit prevederilor legale în vigoare. 

potrivit prevederilor legale în vigoare.” 
 
 

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

4.  Art.7. - (2) Se interzice finanţarea 
lucrărilor de investiţii noi dacă nu sunt 
asigurate surse de finanţare a lucrărilor 
de investiţii/activităţi în continuare, astfel 
încât să se respecte graficele de 
execuţie/termenele de punere în 
funcţiune, sau datele de finalizare a 
proiectelor aflate în implementare. Se 
interzice finanţarea obiectivelor de 
investiţii noi dacă în portofoliul 
ordonatorilor de credite ai bugetelor 
locale există obiective de 
investiţii/proiecte în derulare al căror 
termen de punere în funcţiune/termen de 
implementare stabilit prin 
contractul/decizia/ordinul de finanţare 
este depăşit, până la finalizarea 
acestora. Excepţie fac lucrările de 
investiţii colaterale, care cuprind 
cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări 
legate teritorial şi funcţional de o anumită 
investiţie directă, necesare punerii în 
funcţionare şi exploatării investiţiei 
directe realizate ca urmare a 
implementării unor proiecte finanţate din 
fonduri externe nerambursabile. 
 

Se propune modificarea  Art.7, alin. (2) astfel: 
 
„Art.7 – (2) Se interzice finanţarea lucrărilor de 
investiţii noi dacă nu sunt asigurate surse de finanţare 
a lucrărilor de investiţii/activităţi în continuare, astfel 
încât să se respecte graficele de execuţie/termenele 
de punere în funcţiune, sau datele de finalizare a 
proiectelor aflate în implementare. Se interzice 
finanţarea obiectivelor de investiţii noi dacă în 
portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale 
există obiective de investiţii/proiecte în derulare al 
căror termen de punere în funcţiune/termen de 
implementare stabilit prin contractul/decizia/ordinul de 
finanţare este depăşit din cauza neasigurării sursei 
de finanţare, până la finalizarea acestora. Excepţie 
fac lucrările de investiţii colaterale, care cuprind 
cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate 
teritorial şi funcţional de o anumită investiţie directă, 
necesare punerii în funcţionare şi exploatării 
investiţiei directe realizate  ca urmare a implementării 
unor proiecte finanţate din fonduri externe 
nerambursabile.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
domnul senator PDL Dincă Mărinică şi domnii 

Sunt proiecte în derulare care deşi 
au avut şi au finanţare asigurată, nu 
au fost finalizate din alte 
motive(tehnice, constructor, 
exproprieri, etc). 
Această limitare ar împiedica 
realizarea altor proiecte ce se pot  
finanţa 
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deputaţi PDL -  Dascălu Constantin şi  Stoica Ştefan-
Bucur  - Grupurile parlamentare ale PDL din Senat şi 
Camera Deputaţilor 

5.  Art.15. - (2) Sumele prevăzute la titlul 
„Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare” nu pot fi 
redistribuite la alte naturi de cheltuieli pe 
parcursul anului 2013 şi nu pot fi cedate 
la Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul 
de stat în baza prevederilor art.54 din 
Legea nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Se propune modificarea  Art.15  alin. (2),  astfel: 
 
„Art.15. - (2)  Sumele prevăzute la titlul „Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare” nu pot fi redistribuite la alte naturi de 
cheltuieli pe parcursul anului 2013 şi nu pot fi cedate 
la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza 
prevederilor art.54 din Legea nr.500/2002, privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
 

Pentru o informaţie juridică 
completă şi punerea de acord cu 
normele de tehnică legislativă 
prevăzute de Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
 

6.  Art.15. - (3) În condiţiile prevederilor 
Legii nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, în cursul 
întregului an ordonatorii principali de 
credite pot efectua virări de credite 
bugetare între titlurile, articolele şi 
alineatele de cheltuieli din cadrul 
aceluiaşi capitol sau de la alte capitole 
pentru asigurarea fondurilor necesare la 
titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile postaderare”, cu 
încadrarea în nivelul total al fondurilor 
aprobate şi cu respectarea prevederilor 
de la alin.(7) al art.12 
 

Se propune modificarea  Art.15  alin. (3),  astfel: 
 
„Art.15. - (3) În condiţiile prevederilor Legii 
nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
în cursul întregului an ordonatorii principali de credite 
pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, 
articolele şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi 
capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea 
fondurilor necesare la titlul „Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile postaderare”, cu 
încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate şi cu 
respectarea prevederilor art.12 alin.(7).” 
 
 
 

Pentru o informaţie juridică 
completă şi punerea de acord cu 
normele de tehnică legislativă 
prevăzute de Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
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Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
 

7.  Art.32. - În bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, la capitolul 65.01 
„Învăţământ”, sunt prevăzute, pentru 
unităţile de învăţământ preuniversitar de 
stat, sume pentru: achiziţionarea de 
mijloace de transport pentru transportul 
elevilor din mediul rural, reforma 
educaţiei timpurii, precum şi alte dotări 
specifice învăţământului. 
 

Art. 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
“Art.32. - (1) În bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, la capitolul 65.01 „Învăţământ”, sunt 
prevăzute, pentru unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, sume pentru: achiziţionarea de 
mijloace de transport pentru transportul elevilor din 
mediul rural, reforma educaţiei timpurii, precum şi alte 
dotări specifice învăţământului. 
(2) De prevederile art.253 alin.(1) din Legea 
educaţiei naţionale, nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiază, în anul 2013 
şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota 7 la 
concursul de titularizare în anul 2012, în condiţiile 
legii. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
din Senat şi Camera Deputaţilor şi domnul deputat 
PSD Viorel Ştefan 
 

Potrivit art. 253 din Legea educaţiei 
naţionale, nr.1/2011, cadrele 
didactice netitulare calificate care au 
participat la concursuri de 
titularizare în anii 2008, 2009, 2010 
şi 2011, care au obţinut cel puţin 
nota 7 şi au ocupat un post/o 
catedră, devin titulare în sistemul de 
învăţământ preuniversitar, dacă sunt 
îndeplinite cumulativ următoarele 
condiţii generale: se certifică 
viabilitatea postului/catedrei şi  
consiliul de administraţie al şcolii 
respective este de acord. 
Se propune ca de prevederile 
acestui articol să beneficieze şi 
candidaţii care au obţinut cel puţin 
nota 7 la concursul de titularizare în 
anul 2012. 
Nu necesită finanţare suplimentară. 
 

8.  Art. 321  nou Se propune introducerea unui articol nou, art. 321 

cu următorul cuprins: 
 
„Art. 321  nou – În anul 2013 bugetele de venituri şi 
cheltuieli ale instituţiilor de învăţământ superior 
de stat din coordonarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale se aprobă de către organul de 

Pentru urmărirea şi monitorizarea 
cheltuielilor publice ale 
universităţilor, în raport cu veniturile 
de care dispun acestea. 
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conducere al acestora, cu acordul ordonatorului 
principal de credite şi al Ministerului Finanţelor 
Publice.” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD Viorel Ştefan 
 

9.  Art. 331  nou Se propune introducerea unui articol nou, art. 331   

cu următorul cuprins: 
 
„Art. 331  nou – În bugetul Ministerului Culturii, la 
capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 
20 „Bunuri şi servicii”, în temeiul Legii 
nr.186/2003 privind susţinerea şi promovarea 
culturii scrise, republicată, cu modificările 
ulterioare, sunt cuprinse şi sume pentru 
susţinerea editării de reviste şi publicaţii, care pot 
fi utilizate pentru finanţarea categoriilor de 
cheltuieli prevăzute la art.4 alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea 
sistemului de finanţare a programelor, proiectelor 
şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.245/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, pentru revistele şi 
publicaţiile culturale aprobate prin ordin al 
ministrului culturii, pe baza contractelor încheiate 
cu uniunile de creatori beneficiare, cu revistele şi 
publicaţiile culturale.” 
 
 
 
 

Se creează posibilitatea ca din 
sumele aprobate în bugetul 
Ministerului Culturii, prin ordin al 
ministrului să se aloce fonduri 
pentru susţinerea editării de reviste 
şi publicaţii culturale. 
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 Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PNL Mihai Aurel Donţu 
 

10.  Art.50. - (1) În anul 2013, plata titlurilor 
executorii se efectuează în cuantumul 
prevăzut pentru acest an prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.71/2009, 
aprobată cu modificări prin Legea 
nr.230/2011, Ordonanţa Guvernului 
nr.7/2012, privind reglementarea unor 
măsuri fiscal-bugetare, cu modificările 
ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind 
luarea unor măsuri în domeniul 
învăţământului şi cercetării, precum şi în 
ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute 
în hotărâri judecătoreşti devenite 
executorii în perioada 1 ianuarie - 31 
decembrie 2013, din sumele aprobate la 
titlul „Cheltuieli de personal”, în mod 
eşalonat în tranşe trimestriale egale 
 

Se propune modificarea  Art.50  alin. (1),  astfel: 
 
„.Art.50. - (1) În anul 2013, plata titlurilor executorii se 
efectuează în cuantumul prevăzut pentru acest an 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/2009, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.230/2011, 
Ordonanţa Guvernului nr.17/2012, privind 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu 
modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor 
măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, 
precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor 
prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii 
în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013, din 
sumele aprobate la titlul „Cheltuieli de personal”, în 
mod eşalonat în tranşe trimestriale egale” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
 

Pentru o informaţie juridică 
completă şi punerea de acord cu 
normele de tehnică legislativă 
prevăzute de Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
 

11.  Art.51. - (1)  În anul 2013, bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale operatorilor 
economici, aşa cum sunt definiţi la art.3, 
pct.5, lit. a) – d) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.94/2011 privind 
organizarea şi funcţionarea inspecţiei 
economico-financiare, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 

Se propune modificarea  Art.51  alin. (1),  astfel: 
 
„Art.51. - (1)  În anul 2013, bugetele de venituri şi 
cheltuieli ale operatorilor economici, aşa cum sunt 
definiţi la art.3, pct.5, lit. a) – d) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea 
şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

Pentru o informaţie juridică 
completă şi punerea de acord cu 
normele de tehnică legislativă 
prevăzute de Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu 
modificările şi completările 
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nr.107/2012, cu excepţia celor care prin 
legi speciale au prevăzută modalitatea 
de aprobare a bugetelor de venituri şi 
cheltuieli, vor fi aprobate după cum 
urmează 
 

nr.107/2012, cu modificările ulterioare, cu excepţia 
celor care prin legi speciale au prevăzută modalitatea 
de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli, vor fi 
aprobate după cum urmează:” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 

ulterioare.  
 

12.  Art.51. -  alin.(8) nou 
 

 La articolul 51, după alineatul (7) se propune 
introducerea unui alineat nou, alin.(8), cu următorul 
cuprins: 
 
„(8) Prin excepţie de la prevederile alin.(7), 
operatorii economici şi alte entităţi ale căror 
activităţi se desfăşoară, în principal, în anumite 
perioade ale anului pot efectua cheltuieli mai mari 
de 1/12 din cheltuielile aprobate prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli al anului precedent, cu 
aprobarea ordonatorului de credite în subordinea 
cărora se află.” 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
şi domnul deputat PSD Dumitru Chiriţă 
 

Prin aplicarea acestei prevederi se 
evită blocarea activităţii curente în 
perioada de la intrarea în vigoare a 
legii bugetului de stat şi până la 
aprobarea bugetului propriu al 
operatorilor economic.  O excepţie 
de acest gen este prevăzută şi de 
art. 37 din Legea finanţelor publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare pentru 
instituţiile publice. 

13.  Anexa nr.3/13/29  - Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune introducerea în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului – Departamentul pentru 
Proiecte de Infrastructură şi investiţii străine, Anexa 
nr.3/13/29 „FIŞA OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII”, la 
capitolul 84.01 „Transporturi”, a unei noi fişe de 
investiţii cu denumirea „Variantă ocolitoare a 

Varianta ocolitoare a Municipiului 
Mediaş reprezintă un proiect de 
importanţă majoră pentru judeţul 
Sibiu şi întreaga zonă a Mediaşului.  
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oraşului Mediaş, pe DN 14”.  
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
Sursa de finanţare: redistribuire în cadrul bugetului 
Secretariatul General al Guvernului. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul senator  PSD Arcaş Viorel  
 

14.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului Secretariatul 
General al Guvernului – Secretariatul de stat pentru 
culte cu suma de 5.000 mii lei la capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie” , titlul 59 „Alte cheltuieli”, 
articolul 59.12 „Susţinerea cultelor”. 
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice se diminuează cu suma de 5.000 mii lei la 
titlul 71 „Active financiare”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD Viorel Ştefan 
 

Sumă alocată suplimentar este 
destinată susţineri cultelor. 

15.  Anexa nr.3/13 - Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului Secretariatul 
General al Guvernului cu suma de 1.000 mii lei la 
capitolul 84.01 „Transporturi” titlul 55 „Alte 
transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne” 

Suma este necesară pentru 
introducerea unui nou obiectiv de 
investiţii cu denumirea “Varianta de 
ocolire a Municipiului Slatina” . Prin 
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alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici 
cu capital de stat “, pentru introducerea în Anexa 
nr.3/13/29 „FIŞA OBIECTIVULUI/ 
PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII” a unui 
nou obiectiv de investiţii cu denumirea “Varianta de 
ocolire a municipiului Slatina”. 
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice se diminuează cu suma de 1.000 mii lei la 
titlul 71 “Active financiare”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD Viorel Ştefan 
 

implementarea proiectului se obţine 
îmbunătăţirea accesului la serviciile 
şi facilităţile comunităţii, reducerea 
emisiilor şi niveluri mai scăzute ale 
poluării fonice. 

16.  Anexa nr.3/15/02 - Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în 
anexa nr.3/15/02, la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii 
şi dezvoltare publică”, titlul 51 „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, articolul 02 „Transferuri de 
capital”, alineatul  03 „Subprogramul pentru pietruirea, 
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor de interes local clasate” cu suma de 7.000 
mii lei. 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, după caz. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni Generale, prin diminuarea cu suma 

Pentru finalizarea unor lucrări de 
pietruire, reabilitare, modernizare 
şi/sau asfaltare a drumurilor de 
interes local. 
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de 7.000 mii lei de la capitolul 54.01 „Alte servicii 
publice generale”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 
55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.14 „Fondul 
Naţional de Preaderare”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD Viorel Ştefan 
  

17.  Anexa nr.3/16 - Ministerul Finanţelor 
Publice 

Se propune diminuarea bugetului Ministerului 
Finanţelor Publice cu suma de 16.000 mii lei de la 
capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe” 
titlul 71 „Active nefinanciare”, aprobarea de 
redistribuiri de sume între articolele şi alineatele din 
cadrul titlului 71 „Active nefinanciare”, şi modificarea 
anexelor la bugetul ministerului, respectiv anexa 
nr.3/16/02, nr.3/16/27, nr.3/16/29 şi nr.3/16/21 prin 
introducerea proiectelor cod 886, 888,889 şi 902 
prevăzute în anexa nr.3/16/20. 
  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD Viorel Ştefan 
 

Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice se dimunează, ca urmare a 
amendamentelor admise prin care 
se suplimentează bugetele 
Ministerului Justiţiei cu suma de 
10.000 mii lei şi Secretariatului 
general al Guvernului cu suma de 
6.000 mii lei.  

18.  Anexa nr.3/17/02 - Ministerul Justiţiei Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Justiţiei, în anexa nr.3/17/02 , la capitolul 61.01 
“Ordine publică şi siguranţă naţională”, titlul 20 
“Bunuri şi servicii”, articolul 20.02 “Reparaţii curente” 
cu suma de 10.000 mii lei. 
 
 

Sumele alocate suplimentar sunt 
destinate pentru plata onorariilor 
avocaţilor din oficiu pentru prestările 
de servicii de asistenţă juridică şi 
reprezentare în cadrul asistenţei 
juridice obligatorii, a ajutorului public 
judiciar şi a asistenţei extrajudiciare 
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În mod corespunzător se modifică anexele la bugetul 
Ministerului Justiţiei, după caz.. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice se diminuează cu suma de 10.000 mii lei la 
capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 
titlul 71 „Active nefinanciare”. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD Viorel Ştefan 
   

acordate persoanelor defavorizate. 

19.  Anexa nr.3/17/21 - Ministerul Justiţiei Se propune  introducerea în bugetul Ministerului 
Justiţiei la anexa nr.3/17/21 a fişelor proiectelor cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile de 
preaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi 
postaderare cod 1090, 1091, 1092, 1094, 1100, 
1102, 1103, 1105, 1107, 1114 şi 1121.  
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD Viorel Ştefan 
 

Eroare materială. Sumele alocate 
pentru aceste proiecte sunt cuprinse 
în bugetul Ministerului Justiţiei pe 
anul 2013, proiectele respective 
sunt prevăzute în anexa nr.3/17/20 
“Sinteza proiectului cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile de 
preaderare, alţi donatori şi din alte 
facilităţi postaderare”, însă fişele 
proiectelor respective nu au fost 
editate.  

20.  Anexa nr.3/18/14 - Ministerul Apărării 
Naţionale 

În bugetul  Ministerului  Apărării Naţionale, la anexa 
nr.3/18/14 „Numărul maxim de posturi finanţate din 
venituri proprii pe anii 2012-2013” se propune 
înlocuirea sintagmei „68.10 Asigurări şi asistenţă 
socială” cu sintagma „80.10 Acţiuni generale 

Eroare materială. Se impune 
corectarea erorii pentru a se corela 
numărul de posturi propuse în 
finanţare cu sumele alocate pentru 
activităţile finanţate integral din 
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economice, comerciale şi de muncă”. 
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD – USL Petrescu Petre 
 
  

venituri proprii prevăzute în anexa 
nr.3/18/13 la bugetul Ministerului 
Apărării Naţionale. 

21.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 
53.01 „Cercetare fundamentală şi Cercetare 
dezvoltare”, Titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 
„Transferuri interne” alineatul 55.01.12 „Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de stat”, Anexa 3/25/29 
„FIŞA OBIECTIVULUI/ PROIECTULUI/CATEGORIEI 
DE INVESTIŢII”, se introduce un obiectiv nou de 
investiţii având denumirea <„Laborator cercetare – 
Centru Cercetare Murighiol”, jud. Tulcea>, cu 
suma de 2.700 mii lei în anul 2013. 
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
Sursa de finanţare: Cu încadrarea în bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale, prevăzut la capitolul 
53.01 „Cercetare fundamentală şi Cercetare 
dezvoltare”. Titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 
„Transferuri interne” alineatul 55.01.12 „Investiţii ale 
agenţilor economici cu capital de stat”, prin 
diminuarea corespunzătoare a fişei cod 4 „d. 
Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind 
consolidările”. 
 

Necesitatea construirii unei clădiri 
de laboratoare la Murighiol îl 
constituie faptul că Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti 
este iniţiatorul, în cadrul consorţiului 
român, creării Centrului Internaţional 
de Studii Dunăre-Delta Dunării-
Marea Neagră.  
Construirea acestui obiectiv este 
activ susţinută ca şi necesitate 
strategică de către Strategia Uniunii 
Europene pentru regiunea Dunării şi 
va constitui baza de lucru unde vor 
putea activa şi interacţiona toate 
echipele naţionale şi internaţionale 
interesate în dezvoltarea de soluţii 
durabile pentru problemele specifice 
privind biodiversitatea, mediul şi 
riscurile de mediu, dezvoltarea 
socio-economică. 
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Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD  Popeangă Vasile  
 

22.  Anexa nr.3/25/13 - Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Textul Notei din subsolul Anexei 3/25/13 „Bugetul pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole şi alineate pe anii 2012-2016 (sumele alocate 
pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii)” 
la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 
2013, se înlocuieşte, după cum urmează : 
 
 „NOTA: Detalierea cheltuielilor pe titluri şi 
subcapitole este orientativă. Include şi veniturile 
şi cheltuielile instituţiilor publice finanţate integral 
din venituri proprii”. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD  Popeangă Vasile  
 

Se urmăreşte respectarea 
autonomiei universitare, care se 
manifestă inclusiv în sfera 
gestionării resurselor materiale. 
 

23.  Anexa nr.3/25/29 - Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 
65.01 „Învăţământ”, Anexa 3/25/29 „FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/ CATEGORIEI DE 
INVESTIŢII”, Titlul 71 „Active nefinanciare” articolul 
71.01 „Active fixe”, alineatul 71.01.01 „Construcţii”, se 
introduce un obiectiv nou de investiţii având 
denumirea „Studio de teatru la Universitatea 
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 
”I.L.CARAGIALE” din Bucureşti”, cu suma de 
1.500 mii lei în anul 2013, din care 500 mii lei de la 

Universitatea Naţională de Artă 
Teatrală şi Cinematografică 
”I.L.Caragiale” din Bucureşti îşi 
desfăşura o parte din activităţile 
instructiv-educative în Studioul 
Casandra. 
Studioul se afla într-o clădire cu risc 
seismic ridicat, degradată fizic şi 
moral, a cărei consolidare şi 
refacere a întârziat mai mulţi ani din 
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bugetul de stat şi 1.000 mii lei din venituri proprii. 
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
Sursa de finanţare: Cu încadrarea în bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale, prin diminuarea 
corespunzătoare a fişei cod 5 „e – Alte cheltuieli 
asimilate investiţiilor”. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD  Popeangă Vasile  
 

cauza statului incert al regimului de 
proprietate, ulterior fiind retrocedată. 
În acest moment , construcţia unui 
studio de teatru de nivel profesional 
mediu este o necesitate de prim 
ordin a UNATC. 
 

24.  Anexa nr.3/25/29 - Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, la 
Capitolul 65.01 „Învăţământ”, Titlul 71 „Active 
nefinanciare”, Anexa nr.3/25/29 „FIŞA 
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/ CATEGORIEI DE 
INVESTIŢII”, la fişa cod 5 „e – Alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor” se introduc sumele aferente investiţiilor 
derulate prin fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile, astfel: 
 

- 65.01.65 Titlul XI „Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare rambursabilă” suma 
de 34.350 mii lei; 

- 65.01.56 Titlul VIII „Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile (FEN)”, suma 
de 148.727 mii lei; 

- 65.10.56 Titlul VIII „Proiecte cu finanţare din 

Pentru corelarea Programului de 
investiţii publice cu sursele de 
finanţare aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă şi celor cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN). 
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fonduri externe nerambursabile (FEN)”, suma 
de 452.820 mii lei 

Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD  Popeangă Vasile  

 

25.  Anexa nr.3/26/02 - Ministerul Sănătăţii Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Sănătăţii, în Anexa 3/26/02, la cap. 66.01 „Sănătate”, 
titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 51.02 „Transferuri de capital”, 
alineatul 51.02.17 „Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în 
sănătate” cu suma de 5.000 mii lei, pentru Spitalul 
clinic de urgenţă pentru copii Louis Ţurcanu 
Timişoara. 
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni Generale, prin diminuarea cu suma 
de 5.000 mii lei de la capitolul 54.01 „Alte servicii 
publice generale”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 
55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.14 „Fondul 
Naţional de Preaderare”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnii deputaţi PSD  Bleotu Vasile şi Ciobanu 

Fondurile suplimentare sunt 
destinate lucrărilor de construcţie a 
Corpului B la Spitalul clinic de 
urgenţă pentru copii Louis Ţurcanu 
Timişoara. 
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Gheorghe  
 

26.  Anexa nr.3/26/13 - Ministerul Sănătăţii La capitolul 66.10 „Sănătate” se introduce titlul 72 
„Active financiare”, articolul 72.01 „Active financiare”, 
alineatul 72.01.01 „Participarea la capitalul social al 
societăţilor comerciale”, cu suma de 4.000 mii lei ,  
prin redistribuire de la titlul 20 „Bunuri şi servicii” 
alineatul 20.04.01 „Medicamente”. 
 
În mod corespunzător Anexa nr.3/26/27 “Fişa 
programului” se diminuează cu suma de 4.000 mii lei 
la programul 574 „Prevenirea şi controlul bolilor cu 
impact major asupra stării de sănătate a populaţiei”. 
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat  PSD  Petric Octavian 
 
 

Suma este necesară pentru 
majorarea capitalului social la C.N. 
UNIFARM S.A.. 
Compania Naţională UNIFARM 
S.A., unitate aflată în subordinea 
Ministerului Sănătăţii are ca obiect 
de activitate achiziţionarea de 
medicamente de la producători şi 
distribuitori şi vânzarea acestora 
către spitale cu profit minim.  
Deoarece unele dintre 
medicamentele oncologice nu au 
autorizaţie de punere pe piaţă, 
acestea sunt achiziţionate de către  
Compania Naţională UNIFARM S.A. 
pe bază de autorizaţie de nevoi 
speciale emisă de către Ministerul 
Sănătăţii şi, începând din acest an, 
de către Agenţia Naţională a 
Medicamentului. Începând cu anul 
2013, datorită specificului curativ, 
Programul naţional de oncologie va 
fi finanţat numai de către CNAS, 
ceea ce permite diminuarea 
cheltuielilor cu medicamentele.   
 

27.  Anexa nr.3/2901/02 - Ministerul Public –
Direcţia Naţională Anticorupţie 

În bugetul Ministerului Public, la anexa nr.3/2901/02, 
capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”, 
titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.15 
„Alte programe comunitare finanţate în perioada 
2007-2013”, se propune suplimentarea alineatului 

Pentru derularea eficientă a 
fondurilor externe nerambursabile 
postaderare cuprinse în bugetul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie pe 
anul 2013. 
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56.15.03 „Cheltuieli neeligibile” cu suma de 131 mii 
lei, care devine 214 mii lei, prin diminuarea 
corespunzătoare a alineatului 56.15.01 „Finanţare 
naţională”, care devine 421 mii lei. 
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD Bleotu Vasile 
 

28.  Anexa nr.3/32/28 - Serviciul de 
Informaţii Externe 

În bugetul Serviciului de Informaţii Externe, la anexa 
nr.3/32/28 se propune redistribuirea sumei cuprinsă 
în Programul de investiţii publice, astfel: 
 

- la poziţia C/b - 71.01.02 „Maşini, echipamente 
şi mijloace de transport”  diminuarea cu suma 
de 1.000 mii lei; 

- la poziţia C/e – 71.03 „Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe” suplimentarea cu suma 
de 1.000 mii lei. 

 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
şi domnul deputat PNL  Dragomir Gheorghe. 
 

Pentru derularea corespunzătoare a 
lucrărilor de reparaţii capitale 
efectuate de instituţie. 

29.  Anexa nr.3/32 - Serviciul de Informaţii 
Externe 

Se propune suplimentarea bugetului Serviciului de 
Informaţii Externe, în anexa nr. 3/32/02, la capitolul 
61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”,  titlul 71 
“Active nefinanciare” cu suma de 2.000 mii lei. În 

Sumele alocate suplimentar sunt 
destinate continuării şi dezvoltării 
programului de modernizare şi de 
înnoire a unor obiective existente şi 
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mod corespunzător se modifică anexa nr.3/32/28, prin 
suplimentarea cu suma de 2.000 mii lei la poziţia C/b 
– 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de 
transport”, precum şi celelalte anexe la bugetul 
instituţiei, după caz. 
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
şi domnul deputat PNL  Dragomir Gheorghe 

consolidarea capacităţilor tehnice de 
acţiune ale instituţiei. 

30.  Anexa nr.3/37/02a - Academia Română În subsolul anexei nr.3/37/02a „Sume pentru Consiliul 
Fiscal şi categoriile de cheltuieli finanţate din acestea 
pe anii 2012-2013” la bugetul Academiei Române se 
introduce o Notă, cu următorul cuprins: 
 
„Nota: Posturile vacante din cadrul Secretariatului 
tehnic al Consiliului Fiscal se pot ocupa, prin 
excepţie de la prevederile art.22 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la 
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 
aprobată prin Legea nr.227/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare”. 
  
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
şi domnul deputat PSD  Badea Leonardo 
 
 
 

Potrivit prevederilor art.40 din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare, 
nr.69/2010, Consiliul Fiscal este 
autoritate independentă, care 
sprijină activitatea Guvernului şi a 
Parlamentului în cadrul procesului 
de elaborare şi derulare a politicilor 
fiscal-bugetare. Consiliul este 
alcătuit din 5 membri şi este ajutat 
de un Secretariat tehnic, care 
funcţionează cu un număr de maxim 
de 10 posturi. În prezent acesta 
funcţionează cu un număr de 4 
angajaţi.  
Prevederea creează posibilitatea 
Consiliului Fiscal să-şi 
îndeplinească misiunea prevăzută 
de lege. 

31.  Anexa nr.3/40 - Oficiul Naţional de Se propune eliminarea din bugetul Oficiului Naţional Eroare materială. Aceste Fişe de 
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Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, din 
cadrul anexei nr.3/40/21 a fişelor următoarelor 
proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile de preaderare, alţi donatori şi din alte 
facilităţi postaderare: 

- cod 2382 PHARE 2005/017-553.03.04.02.01 – 
Dotarea unor puncte de trecerea frontierei cu 
echipamente specializate de detecţie – 
echipamente specializate pentru control vamal 
indestructibil, conform O.G. nr.11/2009; 

- cod 2383 PHARE 2006/018-147.03.06 – 
Continuarea consolidării capacităţii 
instituţionale a României în domeniul protecţiei 
drepturilor de proprietate intelectuală şi 
industrială - componentă de furnizoare de 
bunuri, conform O.G. nr.11/2009; 

- cod 2384 PHARE 2006/018 – 
147.03.04.01.05.01 – Dezvoltarea reţelei de 
laboratoare vamale - componenta de achiziţii 
de bunuri ( lot2, lot3, lot6) conform O.G. 
nr.11/2009; 

- cod 2758 Îmbunătăţirea cooperării 
transfrontaliere între Republica Moldova şi 
România privind produsele petroliere şi 
alimentare; 

- cod 2759 Construirea noului punct vamal 
Halmeu-Diakovo; 

- cod 2831 Asistenţă Tehnică pentru 
implementarea Programului Anual 2010 - 
Fondul pentru Frontierele Externe; 

- cod 3992 Asistenţă Tehnică pentru 
implementarea Programului Anual 2011 - 
Fondul pentru Frontierele Externe.   

 

proiect gestionate de ministerul 
Finanţelor publice şi sunt cuprinse 
în bugetul acestuia.  
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Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
şi domnul deputat PSD  Badea Leonardo 
 

32.  Anexa nr.3/46 - Societatea Română de 
Televiziune 

In bugetul Societăţii Române de Televiziune la 
capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, titlul 70 
„Cheltuieli de capital”, articolul 71 „Active 
nefinanciare” se propune suplimentarea sumei de 
770.000 lei reprezentând alocaţia bugetară a 
Societăţii Române de Televiziune pentru anul 2013 
până la limita sumei de 6.256.000 lei. 
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni Generale, prin diminuarea cu suma 
de 5.486 mii lei de la capitolul 54.01 „Alte servicii 
publice generale”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 
55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.14 „Fondul 
Naţional de Preaderare”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
şi domnul deputat PSD  Gheorghe Dragomir. 
 
 
 

Pentru desfăşurarea activităţii 
instituţiei. Diminuarea alocaţiei cu 
suma de 5.486.000 lei creează un 
impediment major în implementarea 
programului de redresare 
economică. 

33.  Anexa nr.3/65 - Ministerul Finanţelor Se propune diminuarea bugetului Ministerului Bugetul Ministerului Finanţelor 
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Publice - Acţiuni Generale Finanţelor Publice – Acţiuni generale cu suma de 
19.486 mii lei , titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 
55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.14 „Fondul 
Naţional de Preaderare”. 
 
 Cu modificarea corespunzătoare a anexelor. 
 

Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
şi domnul deputat PSD Viorel Ştefan 
 

Publice - Acţiuni Generale se 
diminuează, ca urmare a 
amendamentelor admise  prin care 
se suplimentează bugetele: 
 
- Serviciului de Informaţii Externe 

+2.000 mii lei; 
- Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
Publice +7.000 mii lei; 

- Ministerului Sănătăţii +5.000 mii 
lei; 

- Societăţii Române de 
Televiziune +5.486 mii lei. 

 
 


