PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENAT
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

Catre,
Direcţia presă, comunicare şi imagine

Având în vedere că în perioada imediat următoare va intra în dezbatere bugetul pe anul 2019, vă
rugăm să publicaţi pe pagina oficială a Senatului procedura de depunere a amendamentelor, anexată la
prezenta.

Presedinte,
Senator Viorel Arcaş

redactat: g.paslaru

Parlamentul României

SENAT
Comisia pentru buget,
finanţe, activitate bancară și piață de
capital
Nr.XXII/ 02 / 30.01.2019

CAMERA DEPUTAȚILOR
Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
Nr. 4c-2/23/ 30.01. 2019

BIROURILE PERMANENTE ALE PARLAMENTULUI
Vă trimitem, anexat, Procedura de depunere a amendamentelor la proiectul
Legii bugetului de stat pe anul 2019 și la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2019.
Vă informăm că aceste proceduri au fost deja trimise, pe email, grupurilor
parlamentare și comisiilor permanente.
Cu stimă,

Președinte,

Vicepreședinte,

Senator Viorel Arcaș

Deputat Iuliu Nosa
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Grupurilor parlamentare, comisiilor permanente,
senatorilor şi deputaţilor
Procedură de depunere a amendamentelor la proiectul Legii bugetului de stat pe anul
2019 și proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

În vederea pregătirii amendamentelor la proiectul Legii bugetului de stat pe
anul 2019 și proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, vă
transmitem precizările de natura tehnică privind modalitatea depunerii acestora, după
cum urmează:
La formularea amendamentelor la bugetul pe anul 2019 este necesar să aveți în
vedere prevederile alineatelor (21), (3) și (31) ale articolului 17 din Legea nr.500/2002
privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare:
Art. 17 - (21) Parlamentul va lua în dezbatere numai amendamentele prin care
se propun modificări sau completări la proiectul legii bugetare anuale și la anexele la
acesta, la creditele bugetare și/sau de angajament prezentate de Guvern în structura
prevăzută la art. 36 alin. (1) ;
(3) În timpul dezbaterilor nu pot fi aprobate amendamentele la legile bugetare
anuale care determină majorarea nivelului deficitului bugetar;
(31) Modificarea creditelor bugetare și/sau de angajament, ca urmare a
amendamentelor propuse potrivit prevederilor alin. (21), se face numai prin redistribuiri
de sume între subdiviziuni ale clasificației bugetare.
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La depunerea amendamentelor, vă rugăm să țineți cont de următoarele
reguli:
1. Senatorii și deputaţii depun amendamentele la grupurile parlamentare din
care fac parte, în formatul prezentat în macheta anexată.
2. Grupurile parlamentare transmit amendamentele la comisiile de specialitate
avizatoare, numai în format electronic, în mod centralizat, pe fiecare ordonator
principal de credite , astfel cum ordonatorii de credite au fost repartizaţi pentru dezbatere
în comisiile respective, conform programului de dezbatere și termenelor aprobate de
către Birourile permanente reunite.
3. Grupurile parlamentare transmit amendamentele care se referă la textul
proiectului Legii bugetului de stat, la Comisia pentru buget, finanţe și bănci din Camera
Deputaților, numai în format electronic, pe adresa de e-mail: buget2019@cdep.ro.
4. Grupurile parlamentare transmit amendamentele care privesc sectiunea din
proiectul de lege “Dispoziţii referitoare la bugetele locale”, respectiv anexele la Legea
bugetului de stat – reprezentand sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată și
anexa care se referă la numărul de posturi pentru personalul neclerical se transmit,
numai în format electronic la Comisia pentru administrație publică și amenajarea
teritoriului, pe adresa de e-mail: cp06@cdep.ro
5. Grupurile parlamentare transmit amendamentele care privesc anexa la
Legea Bugetului de Stat - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de
sanatate - Comisiei pentru sănătate si familie din Camera Deputaților, numai în
format electronic, pe adresa de email : cp08@cdep.ro.
6. Grupurile parlamentare transmit amendamentele care privesc proiectul
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat şi anexele acestuia, Comisiei pentru muncă,
și protecție socială din Camera Deputaților, numai în format electronic, pe adresa de
email: cp07@cdep.ro.
7. Comisiile de specialitate avizatoare, după audieri și finalizarea dezbaterilor,
transmit avizele, numai în format electronic, Comisiei pentru buget, finanțe, si
banci din Camera Deputaților, pe adresa de e-mail: buget2019@cdep.ro.
Amendamentele admise și respinse care însoțesc avizele vor fi prezentate in
anexe distincte, pe ordonatori de credite.
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În vederea respectării prevederilor regulamentare, precum și a procedurii privind
depunerea amendamentelor și transmiterea avizelor către comisiile raportoare,
amendamentele admise, respectiv cele respinse trebuie motivate corespunzător.
Amendamentele care nu respectă prevederile Legii nr.500/2002 vor fi cuprinse în
anexa cu amendamente respinse, menționând în mod expres acest lucru.
8. Menționăm că NU se depun amendamente la Anexa nr. 1 (sinteza bugetului
de stat detaliată pe venituri și cheltuieli) și la Anexa nr. 2 (sinteza cheltuielilor bugetare
pe surse de finanțare) la proiectul Legii bugetului de stat deoarece modificarea acestora,
față de forma inițială, este consecința modificărilor aduse prin amendamentele adoptate.
9. Amendamentele vor fi scrise în program Microsoft Word, cu diacritice, font
Times New Roman, cu caractere de 12, potrivit machetei anexate.

Președinte,

Vicepreședinte,

Senator Viorel ARCAȘ

Deputat Iuliu Nosa
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ANEXA

AMENDAMENTE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019

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)

AMENDAMENTE
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

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)
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