
PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT
Comisia pentru drepturile omului, 

egalitate de sanse, culte §i minoritati

CAMERA DEPUTATILOR
Comisia pentru egalitatea de §anse

pentru femei §i barbafi

Nr.4c-20/65/ 25.02.2021 Nr. XXXII/121/25.02.2021

AVIZ COMUN

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

In conforaiitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activitalilor comune 
ale Camerei Deputalilor §i Senatului, Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 
L35^2021, respectiv, PLx. 109/2021 a fost transmis Comisiei pentru egalitatea de 
§anse pentru femei §i barba^i a Camerei Deputa|ilor §i Comisiei pentru drepturile 
omului, egalitate de sanse, culte §i minoritati a Senatului, cele doua fiind sesizate 
pentru dezbatere §i avizare. Cu acest protect de Lege au fost sesizate in fond 
Comisiile pentru buget, finante §i banci ale celor doua Camere.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit 
prevederilor art.73 alin. (1) din Constitutie.

Proiectul de Lege §i Anexa 3/42 cu privire la bugetul Consiliului National 
pentru Combaterea Discriminarii a fost dezbatut in §edinta Comisiilor din 
25 februarie2021.

La dezbaterea proiectului au participat, ca invitati: din partea Consiliului 
National pentru Combaterea Discriminarii domnul Csaba Ferenc Asztalos, 
pre§edinte §i din partea Ministerului Finantelor Publice, doamna Florentina 
Tanasescu expert superior la Directia Generala deprogramare bugetara.

in urma examinarii proiectului de lege §i a dezbaterilor, Comisiile reunite au 
hotarat, cu majoritate de voturi sa avizeze favorabil cu un amendament respins 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 §i Anexa 3/42 cu privire la Bugetul 
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.

PRE§EDINTE,

Dan TAN

Consilier parlart 
Simona $erban

i
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AMENDAMENTE £(^P/a/S 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag

Nr. Text amendament propus 
(autor, apartenen^a politica)

Motiva^ia respingerii 
(mumai pt. comisM)

Motiva^ia 
ainendamentului/ 
sursa de fmantare

crt.
raf/

gmpa/titlul/articol/alineat
Anexa 3/42
Consiliul National pentiu Combaterea
Discriminarii
5000 TOTAL GENERAL
I Credite de angaj anient (CA)
II Credite bugetare (CB)

Se propune diminuaiea sumei de 9.346 
mii lei CA/CB cu suma de 3.026 inii

Din motive de eficacitate a 
utilizarii resurselor bugetare 
ale statului, finantarea 
institutiei se va aduce la nivelul 
anului 2018 (dinaintea 
pandemiei de COVID-19). 
Guvernul nu a moti vat 
rezonabil cre§terea prevazuta 
pentru anul 2021. Majorarile 
anuale la aceasta anexa nu se 
bazeaza pe criterii clare §i 
transparente. Amendamentul 
este justificat prin necesitatea 
solidaritatii financiare cu statul 
?i poporul roman.___________

1

Ua Oivdjualei.

Initiatori: .
Deputat AUR Dan Tanasa 
Deputat AUR lonuj Neagu



Bucure§iti, 25 februarie 2021 

PL-X 109/2021 

L 35/2021
ROMANIA

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR
Comisia pentm drepturile omului, culte 
§i problemele minorita^ilor na^ionale

4C-6/265/25 februarie 2021

SENAT
Comisia pentm drepturile omului, 
egalitate de §anse, culte §i minorita|i

XXVI/121/25 februarie 2021

Domnului deputat
Bogdan-Iulian HUTUCA,

Pre§edintele Comisiei pentru buget, 
finance §i banci

Domnului senator
Claudiu-Marinel MURESAN, 

Pre§edintele Comisiei pentm buget, 
finance, activitate bancara §i 
piata de capital

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

in conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activita^ilor comune 
ale Camerei Deputa^ilor §i Senatului, republicat, Comisia pentm drepturile omului, culte 
§i problemele minorita^ilor na^ionale a Camerei Deputa^ilor §i Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de §anse, culte §i minorita^i a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere 
§i avizare in procedura de urgenfa, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, 
imegistrat cu nr. PL-X 109 din 23 febmarie 2021, respectiv cu nr. L 35 din 23 febmarie 
2021.

Cele doua comisii s-au intmnit in §edin|a comuna la Camera Deputa^ilor, in 
ziua de 25 februarie 2021, incepand cu ora 14,00.

La lucrarile celor doua comisii au participat: de la Consiliul Na|ional pentm 
Combaterea Discriminarii, domnul presedinte Asztalos Csaba Ferencz; de la Consiliul de 
monitorizare a implementarii Conven^iei privind drepturile persoanelor cu dizabilita^i, 
domnul vicepre§edinte Gheorghe Astireanu §i domnul Biri§i Constantin, director al 
Direc^iei Financiare; de la Ministeml Finan^elor Publice, doanma consilier Gheorghi§or 
Claudia §i doamnele expert Dana Boian si Tanasescu Florentina, care au prezentat opiniile 
§i propunerile asupra bugetelor proprii.

In urma dezbaterilor, membrii celor doua comisii au hotarat, cu majoritate de 
voturi, sa acorde aviz favorabil proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021, cu 
amendamente respinse, prezentate in Anexa, care face parte integranta din aviz.



Pe ordonatorii principali de credite, membrii celor doua comisii au hotarat, 
cu majoritate de voturi, sa acorde aviz favorabil pentru Anexa 3/17 - Ministerul 
Justiliei; pentru Anexa 3/13- Secretariatul General al Guvemului; pentru Anexa 3/42 - 
Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii §i pentru Anexa 3/58 - Consiliului 
de monitorizare a implementarii Convenliei privind drepturile persoanelor cu dizabilitali.

A

In raport de obiectul §i conlinutul sau, proiectul de lege face parte din 
^ categoria legilor ordinare. ____; ________ _____ _ , _______ _ ___

DINTE, PRE^EDINTE,

^^liisein IBR/
Senator

Constantin-Bogdif TEI
^2

mConsilier parlamentar Onesia Babe? 
Consilier parlamentar Elena ZorilS

Consilier coomm iprgheW



ANEXA

AMENDAMENTE RESPINSE

LhffM)
Motivafia amendamentului/sursa de 

finantare
Motivatia
respingerii

Nr. Articolul din Text amendament propus 
(autor, apartenenta politica)lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlu/articol/alineat
crt.

Nu se sustine sursa 
de finantare 
propusa.

Construire 2 capele mortuare in 
localitatile Samboleni §i Naoiu, 
comuna Camarasu, jud. Cluj (exista 
PT uri in lucru). Valoare estimata
1.000.000 lei

1. Anexa 3/13/02 art. 12 sustinerea cultelor, 
Secretariatul General al Guvemului

Se suplimenteaza suma prevazuta in 
anexa 3/13/02 art. 12 sustinerea cultelor, 
Secretariatul General al Guvemului, cu 
1.000 mii lei.

Autor:
Vasile Dincu
Patriciu-Andrei Achimas-Cadariu 
Grup parlamentar PSD

Sursa de finantare:
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozilia Guvemului
Construire capela in localitatea Beli§, 
com Beli§, jud. Cluj. 250 mp (exista 
SF) Valoare estimata 140.000 Eur, 
aprox 679.000 lei

Aceea§i motivare.2. Anexa 3/13/02 art.l2 sustinerea cultelor, 
Secretariatul General al Guvemului

Se suplimenteaza suma prevazuta in 
anexa 3/13/02 art. 12 sustinerea cultelor, 
Secretariatul General al Guvemului, cu 
679 mii lei.

Sursa de finantare:
Fondul de rezerva bugetara i la 
dispozilia Guvemului

Autor:
Vasile Dincu
Patriciu-Andrei Achima§-Cadariu 
Gmp parlamentar PSD

Prin proiectul de buget, fondurile 
destinate finanlarii cultelor au fost 
diminuate afectand proiectele de 
reabilitare a laca§urilor de cult, multe

Aceeasi motivare.Bugetul Secretariatului General al 
Guvemului, Anexa nr. 2, tit: 13, capitolul 
59, Titlul IX Alte Cheltuieli, se 
suplimenteaza cu suma de 80.000 mii lei.

3. Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului 
General al Guvemului, Anexa nr. 2, 
Titlul 13, Capitolul 59, Titlul IX Alte 
Cheltuieli



fiind mtr-o stare de degradare 
avansata.

pentru Secretariatul de Stat pentru Culte. 
in scopul sprijinirii financiare pentru 
reabilitate biseriei.

Sursa de finantare:
Fondul de rezerva bugetara aflat la 
dispozitia Guvemului.
Bugetul Ministerului Finantelor 
Publice - Actiuni Generale

Autori:
Ion Marcel Ciolacu - deputat PSD 
Grup parlamentar PSD

Aceeasi motivare.4. Anexa3/13/02/ Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI - “Alte eheltuieli’VAlin. 12 - 
„Sustinerea cultelor”

Comuna Teaea prezinta date de interes 
istoric precum: prima atestare 
documentara a localitatii Teaea 
dateaza din anul 1318, in anul 1610 
Giorgio Basta da foe asezarii, iar la 
revolutia din 1848 romanii cuceresc 
central targului, alaturi de o parte 
dintre sasii din legiunea saseasca. 
Dintre figurile notabile ale comunei il 
putem aminti pe Francisc Paeurariu 
(1920 - 1997), ambasador, romancier, 
poet.
Tinand cont de toate aceste date 
istorice de interes, realizarea unui 
monument al eroilor in localitatea 
Teaea reprezinta o necesitate pentru 
pastrarea si promovarea valorilor 
culturale si traditionale romane§ti in 
judet.

Pentru comuna Teaea se propune 
realizarea monumentului eroilor in 
localitatea Teaea, suma alocata acestui 
protect fiind de 400 mii lei.

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu 
Deputat Bogdan Gruia Ivan 
Senator loan Denes

Grup parlamentar PSD

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni



generale, 
Capitol 50.01.

50.01, Anexa 3/65/01,

Biserica din comuna Teaca dateaza din Aceeasi motivare.5. Anexa3/13/02/ Capitol 5001/Grupa 59/ 
Titlul XI - “Alte cheltuieli’VAlin. 12 - 
„Sustinerea cultelor”

Pentru comuna Teaca se propune
amenajarea exterioara a capelei Viile 
Tecii, suma alocata acestui protect fiind 
de 150 mii lei.

anul 1887, fiind constraita din 
caramida si piatra, iar sarpanta este din 
lemn acoperita cu tigla.
Din anul 2011 Biserica a intrat intr-un 
amplu proces de reparatie, iar din anul 
2014 au inceput lucrarile de pictura in 
tehnica fresca prin mana artistului 
pictor Simion Seserman.
Se propune aprobarea prezentului 
amendament pentru amenajarea 
exterioara a capelei, pentru sprijinirea 
asezamintelor religioase romanesti si 
promovarea identitatii religioase.

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale,
Capitol 50.01

Autori:
Deputat Vasile Daniel Suciu 
Deputat Bogdan Gruia Ivan 
Senator loan Denes 50.01, Anexa 3/65/01,

Grup parlamentar PSD
imbunatatirea facilitatilor din comuna. Aceeasi motivare.6. Se suplimenteaza bugetul cu 10.000 mii 

lei pentru - Construire biserica noua, Oras 
Lehliu-Gara, judetul Calara§i

Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului 
General al Guvemului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte Sursa de finantare:

Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale,
Capitol 50.01

Autori:
Constantin BIrCA, Deputat PSD 
Gmp parlamentar; PSD

50.01, Anexa 3/65/01,



Aceeasi motivare.Se propane alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru reabilitare §i modemizare biserica 
„Sf. Nicolae”, in comuna Mar§a, judetul 
Giurgiu

7. Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului 
General al Guvemului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte

In acest sens, se propane 
suplimentarea bugetului MDLPA, 
CNI, Construetii de Interes Public sau 
Social, Subprogramul „Alte obiective 
de interes public sau social in 
domeniul constructiilor”Autor:

Deputat PSD Marian Mina 
Deputat PSD Cristina Elena Dinu 
Senator PSD Robert Cazanciuc

Sursa de flnantare:
Actiuni generate ale MFP

Grup Parlamentar PSD
Biserica este intr-o stare avansata de 
degradare §i este necesara reparatia 
acesteia pentru desfasurarea in conditii 
de siguranta a serviciului religios.

Aceeasi motivare.Se suplimenteaza Bugetul Secretariatului 
General al Guvemului pentru 
Secretariatul de Stat pentru Culte, in 
scopul sprijinirii financiare pentru 
reabilitate biserici cu suma de 100 mii lei

8. Anexa 3/13, Bugetul Secretariatului 
General al Guvemului, Secretariatul de 
Stat pentru Culte

pentra - Lucrari de reparatii Biserica Sf. 
Gheorghe, sat Dor Marunt, comuna Dor 
Mamnt, judetul Calarasi

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generate,
Capitol 50.01

50.01, Anexa 3/65/01,
Autori:
Constantin BIRCA, Deputat PSD 
Grup parlamentar: PSD

Aceeasi motivare.Se suplimenteaza bugetul alocat, cu suma 
de 1.110 mii lei + TVA pentm realizarea 
a 200 mp de mozaic mural la Catedrala 
Episcopala din municipiul Oradea.

In anul 2019 Episcopia Ortodoxa 
Romana a Oradiei a demarat lucrarile 
de pictura in tehnica mozaicului a 
Catedralei Episcopale „invierea 
Domnului” din Oradea. Pana in anul 
2020 s-a reusit executarea si montarea 
also mp de mozaic mural, cat si a 
celor 8 icoane din mozaic, montate pe

9. Anexa nr. 3/13 (SGG)
Anexa nr. 3/13/26, pag. 179, cod 
ordonator 13 4283422, Prog. Denumire 
255 Laca§uri de cult

Autori:
loan Mang - Deputat PSD, 
Florian Bodog - Senator PSD



catapeteasma.
Pentru anul 2021 cat §i in anii 
urmatori, Episcopia doreste 
continuarea acestui proiect, 
urmatoarea etapa cuprinzand o 
poitiune de mozaic de aproximativ 
200 mp.
In prezent, pictarea Catedralei in 
tehnica mozaicului este principalul 
obiectiv pe care Episcopia Ortodoxa 
Romana a Oradiei doreste sa-1 
realizeze in acest an, cat si in cei care 
urmeaza, in functie de resursele 
financiare disponibile.

Sursa de finan^are: Fondul de rezerva 
aflat la dispozitia primului ministru

10. Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvemului 
Anexa 3/13/2 pag. 4 
Capitol 5001 
Grupa/titlu 59
Articol 07 Sprijinirea activitatii 
romanilor de pretutindeni §ii a 
organizatiilor reprezentative ale
acestora/indicator II Credite bugetare

Suma se va suplimenta cu 8.300 mii 
lei destinati:
a) Programului multianual de burse 
identitare acordate elevilor romani

Aceea§i motivare.Suma de 10.793 mii lei se va 
suplimenta cu 8.800 mii lei si va deveni 
19.593 mii lei

care studiza integral sau unele materii 
in limba romana in scolile publice din 
Ucraina (cl. I-IV), Republica Serbia 
(cl. I), Republica Ungara (cl. I) (total 
8.300 mii lei);
b) sprijinirii continuitatii catedrelor de 
limba romana din Universitatile 
Cemauti, Ujgorod si Ismail (total 500 
mii lei).
Amendamentul

Autor:
senator Claudiu-Richard tARZIU 
Grupul parlamentar al Aliantei pentru 
Unirea Romanilor

(Se va corela si suma de la 
Anexa 3/13/2 pag. 12 
Capitol 6701 concretizeaza



Grupa/titlu 59
Articol 07 Sprijinirea activitatii 
romanilor de pretutindeni si a 
organizatiilor reprezentative ale
acestora/indicator II Credite bugetare)

urmatoarea prevedere din Programul
2020-2024;de guvernare

’’Reformarea politicii de acordare a 
burselor pentru cetdtenii Republicii 
Moldova si, respectiv, penp-u etnicii
romdni din afara granitelor - 
extinderea actualului program pentru 
romdnii din Ucraina §i la romdnii din 
alte comunitdti istorice 
in anul bugetar 2020 angajamentui 
asumat public de continuare, 
operationalizare si dezvoltare a 
Programului de burse identitare pentru 
elevii romani din comunitatile istorice 
a fost onorat prin suplimentarea 
bugetului Secretariatului General al 
Guvemului cu 6 milioane de lei din
Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvemului, intmcat initial 
Legea bugetului de stat nu a cuprins 
fondurile pentm acest Program. 
Programul de acordare de burse 
elevilor etnici romani din Ucraina 
demarat in anul 2018, reprezinta un 
proiect strategic pentru Romania, 
pastrarea identitatii lingivistice fiind o 
prioritate. Proiectul se afla in al 
patmlea an de implementare, aceasta 
initiativa contribuind semnificativ la 
cresterea numamlui de etnici romani 
care doresc sa isi inscrie copiii in



unitatile de invatamant cu predare in 
limba romana sau cu studiul unor 
materii in limba romana ca limba 
matema in Ucraina. Extinderea 
Proiectului pentru elevii care studiaza 
in limba romana in Republica Serbia si 
Republica Ungara raspunde 
multiplelor solicitari ale romanilor din 
cele doua comunitati istorice. In 
vederea derularii proiectului in 
conditii optime, este necesar ca sumele 
aferente burselor de studiu sa fie virate 
beneficiarilor cel tarziu pana la 
incheierea anului curent de invatamant 
(31 mai2021).

Sursa de finantare:
- Anexa 3/65 

Finantelor 
Generale

- Redistribuire 
alocate 
principal 
(Secretariatul 
Guvernului)

Ministerul
Ac^iuni

din sumele 
ordonatorului 

de credite 
General al

Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13/2 pag. 4 
Capitol 5001 
Grupa/titlu 59
Articol 07 Sprijinirea activitatii 
romanilor de pretutindeni §i a

Majorarea fondurilor alocate 
Departamentului pentru Romanii de 
Pretutindeni din cadrul Sercretariatului

Aceea^i motivare.11 Suma de 10.793 mii lei se va 
suplimenta cu alte 30.000 mii lei §i va 
deveni 39.593 mii lei

General al Guvernului este o 
necesitate presanta. Fondurile vor fi 
destinate sprijinirii activitatii 
romanilor de pretutindeni si a

Autor:
deputat George-Nicolae SIMION



Grupul parlamentar al Aliantei pentru 
Unirea Romanilor

organizatiilor reprezentative ale 
acestora din comunitatile istorice din 
jural granitelor si Balcani, precum si 
din diaspora emergenta, m conditiile 
in care Romania este la nivelul 
intregului continent statul cu cea mai 
mare rata a emigratiei/expatrierii. 
Potrivit Strategiei Nationale pentru 
Romanii de Pretutindeni, sunt vizati 
peste 10 milioane de romani 
extrafrontalieri. Amendamentul are 
menirea de a da substanta 
urmatoarelor prevederi din Programul 
de guvemare 2020-2024: ’’Situatia 
Romdniei, din punct de vedere al 
numdrului cetdtenilor romani cu 
domiciliul sau resedinta in strdindtate, 
s-a schimbat substantial in ultimii ani, 
in contextul globalizdrii, a cresterii 
mobilitdtii la nivel mondial, urmare a 
mai multor valuri de migratie. Astfel, 
in prezent, pe Idngd comunitdtile 
istorice de romani din vecindtatea 
Romdniei, existd peste 4 milioane de 
cetdteni romani in afara granitelor 
tdrii, aceastd cifrd reprezentdnd peste 
20% din numdrul total de cetdteni ai 
Romdniei. Guvernul urmdreste sd 
contribuie la prezervarea si afirmarea 
identitdtii etnice, culturale, religioase 
§i lingyistice a acestora ^i sd se

organizadilor reprezentative ale
acestora/indicator II Credite bugetare



consolideze ca partener de incredere 
pentru romdnii de pretutindeni 
Suma cu care se propune 
suplimentarea cuprinde fondurile
destinate burselor identitare pentru 
elevii si profesorii romani din Ucraina, 
Republica Ungara si Republica Serbia.

Sursa de finanfare:
Anexa 3/65
Finantelor
Generale
Redistribuire
alocate

Ministerul
Actiuni

din sumele 
ordonatorului 

principal de credite 
(Secretariatul General al 
Guvernului)

Suma propusa initial se va majora cu 
18 milioane lei destinati sprijinirii 
Mitropoliei autonome a Basarabiei din 
Republica Moldova, parte inseparabila 
a Bisericii Ortodoxe Romane, avand 
ca destinatie patru obiective strategice:

a) fmalizarea lucrarilor de 
constructie a Catedralei- 
mausoleu de la Cania dedicata 
eroilor romani,

b) lucrarile de constructie la 
Manastirea Eroilor de la 
Tiganca,

c) lucrarile de constructie de la 
Catedrala episcopala din 
munieipiul Cahul,

Aeeeasi motivare.12 Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 pagina 4 
Capitol 6701, paragraf A,
Grupa/titlu 59,
Articol 13,
Indieator:
Contributia 
sprijinirea asezamintelor religioase 
romanei^ti din afara granitelor/ II 
Credite bugetare

Suma 27.420 se va suplimenta cu 
18.000 si va deveni 45.420

Autor:
senator Claudiu-Richard TARZIU 
Grupul parlamentar al Aliantei pentru 
Unirea Romanilor

Titlul XI Alte cheltuieli,
statului, pentru

(Se va corela si suma de la 
Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Anexa 3/13 pagina 12



Capitol 5001, paragraf A, 
Grupa/titlu 59,
Articol 13,
Indicator:

d) lucrarile de constructie a 
bisericii ortodoxe romane de la 
Palanca, raionul §tefan Voda. 

Mitropolia Basarabiei actuala este 
succesoarea istorica, canonica §i 
spirituals a Mitropoliei Basarabiei care 
a functionat pana in anul 1944 
inclusiv. Ea a fost react!vata la 14 
septembrie 1992 §i admisa in legalitate 
la 30 iulie 2002 ca urmare a Hotararii 
CEDO din 13 decembrie 2001 in 
dosaml ’’Mitropolia Basarabiei §i altii 
versus Moldova”. Ea cuprinde 
preponderent etnici romani eare si-au 
redobandit cetatenia romana sau 
doresc sa si-o redobandeasca. 
Programul de guvemare 2020-2024 
prevede intre altele: prezent, pe
Idnga comunitdtile istorice de romani 
din vecindtatea Romdniei, existd peste 
4 milioane de cetdteni romani in afara 
granitelor tdrii, aceastd cifrd 
reprezentdnd peste 20% din numdrul 
total de cetdteni ai Romdniei. 
Guvernul urmdreste sd contribuie la 
prezervarea §i afirmarea identitdtii 
etnice, culturale, religioase si 
lingvistice a acestora si sd se 
consolideze ca partener de incredere 
pentru romdnii de pretutindeni'\ 
Episcopia Basarabiei de Sud (fosta a

Titlul XI Alte cheltuieli, 
Contributia statului, pentru sprijinirea 
asezamintelor religioase romanesti din 
afara granitelor/ II Credite bugetare)



Cetatii Albe - Ismail) este o eparhie 
transfrontaliera sufragana Mitropoliei 
Basarabiei.

Sursa de finantare:
Anexa 3/65
Fman|elor
Generale
Redistribuire
alocate

Ministerul
Actiuni

din sumele 
ordonatorului 

principal de credite 
(Secretariatul General al 
Guvernului)

13 Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13

permite Aceeasi motivare.Suplimentarea cu 24.000 mii lei a 
bugetului Secretariatului General al 
Guvernului destinati programelor §i 
proiectelor ale Departamentului pentru 
Relatia cu Repubica Moldova.

Suplimentarea 
Departamentului pentru Relatia cu

va

Republica Moldova din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului
directionarea cu maxima eficienta a 
efortului fmanciar al statului roman in 
beneficiul milioanelor de romani din 
Republica Moldova si al organizatiilor 
acestora.

Autor:
deputat George-Nicolae SIMION 
Grupul parlamentar al Aliantei pentru 
Unirea Romanilor

Sursa de finantare:
- Anexa 3/65 

Finantelor 
Generale

- Redistribuire 
alocate

Ministerul
Acfiuni

din sumele 
ordonatorului 

principal de credite 
(Secretariatul General al 
Guvernului)

in documentul-sinteza privind Aceea§i motivare.14 Legea Bugetului de stat pe anul 2021 Se propune suplimentarea cu suma de



Secretariatul General al Guvemului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02,
Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59 
Art 12

220.000 mil lei a bugetului alocat 
Secretariatului de Stat pentru Culte, 
program cod 255 destinat sustinerii 
cultelor religioase recunoscute din
Romania pentru restaurarea si
conservarea lacasurilor de cult 
monumente istorice si a bunurilor din
patrimoniul cultural national mobil
apartinand cultelor religioase 
recunoscute.

politicile §i programele bugetare ale 
SGG, guvemul afirma ca garanteaza 
libertatea de exprimare religioasa, ca 
sprijina construirea si finalizarea unor 
lacasuri de cult §i restaurarea spatiului 
eclezial pentru punerea in valoare a 
monumentelor istorice aflate in 
proprietatea cultelor.
Aceste afirmatii sunt contrazise de 
alocatia propusa pe 2021 pentru 
Secretariatul de Stat pentru Culte la 
programul 255 cu aceasta destinatie. 
Alocarea a doar 28.000 de mii lei, o 
reducere de 90% fata de executia din 
2020 (248.900 de mii de lei) nu se 
justifica in conditiile in care 
majoritatea contribuabililor la Bugetul 
de stat sunt credinciosi ai cultelor 
religioase recunoscute. Aceasta suma 
este doar un sprijin fictiv, fiind 
imposibila sprijinirea reala a 
activitatilor mentionate. Taierea este 
inacceptabila intrucat lacasurile de 
cult, multe dintre care sunt 
monumente istorice, fac parte din 
memoria culturala §i identitatea 
spirituala a romanilor. De aceea 
solatia propusa - pastrarea sumelor 
alocate macar la nivelul anului 2020 - 
este nu numai necesara si justificata, ci 
si posibila.

Autori:
senator Claudiu-Richard TARZIU, 
deputat George-Nicolae SIMION 
Grupul parlamentar al Aliantei pentru 
Unirea Romanilor



Prin contrast, alocarea bugetara a 
Serviciului de Protectie si Paza ar 
urma sa creasca de la 266.500 mii lei 
in 2020 la 401.600 mii lei propusi 
pentru 2021. Aceasta cre§tere nu se 
justifica prin nimic. Nici investitiile in 
infrastructura si dotari cu echipamente 
§i tehnologie nu legitimeaza o 
asemenea marire specaculoasa, care 
semnaleaza riscul deraierii catre un
stat politienesc represiv.
Sursa de finantare:

- Anexa 3/65 
Finantelor 
Generale

- Redistribuire din sumele
alocate ordonatorului
principal de credite 
(Secretariatul General al 
Guvernului).

Ministerul
Actiuni

Suma propusa initial se va majora cu 
18 milioane lei destinati sprijinirii 
Mitropoliei autonome a Basarabiei din 
Republica Moldova, parte inseparabila 
a Bisericii Ortodoxe Romane, avand 
ca destinatie patru obiective strategice:

e) fmalizarea lucrarilor de 
constructie a Catedralei- 
mausoleu de la Cania dedicata 
eroilor romani,

f) lucrarile de constructie , la 
Manastirea Eroilor de la

______Tiganca,_______________ !

Aceea§i motivare.15 Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvernului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte 
Anexa 3/13 pagina 4 
Capitol 6701, paragraf A,
Grupa/titlu 59,
Articol 13,
Indicator: Titlul XI Alte cheltuieli,
Contributia statului, pentru 
sprijinirea asezamintelor religioase 
romanesti din afara granitelor/ 11
Credite bugetare

Suma 27.420 se va suplimenta cu 
18.000 si va deveni 45.420

Autor:
senator Claudiu-Richard TARZIU 
Grupul parlamentar al Aliantei pentru 
Unirea Romanilor



g) lucrarile de constructie de la 
Catedrala episcopala din 
municipiul Cahul,

h) lucrarile de construetie a 
bisericii ortodoxe romane de la 
Palanca, raionul Stefan Voda.

Mitropolia Basarabiei actuals este 
succesoarea istorica, canonica si 
spirituals a Mitropoliei Basarabiei care 
a functionat panS in anul 1944 
inclusiv. Ea a fost reactivatS la 14 
septembrie 1992 si admisS in legalitate 
la 30 iulie 2002 ca urmare a HotSrarii 
CEDO din 13 decembrie 2001 in 
dosarul ’’Mitropolia Basarabiei si altii 
versus Moldova”. Ea cuprinde
preponderent etniei romani care si-au 
redobandit cetStenia romanS sau 
doresc sS si-o redobandeascS.
Programul de guvemare 2020-2024 
prevede intre altele: "in prezent, pe 
Idnga comunitdtile istorice de romani 
din vecindtatea Romdniei, existd peste 
4 milioane de cetdfeni romani in afara 
granitelor tdrii, aceastd cifrd 
reprezentdnd peste 20% din numdrul 
total de cetdteni ai Romdniei.
Guvernul urmdreste sd contrihuie la 
prezervarea §i afirmarea identitdtii 
etnice, culturale, religioase si
lingvistice a acestora ^i sd se 
consolideze ca partener de mcredere

(Se va corela si suma de la 
Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Anexa 3/13 pagina 12 
Capitol 5001, paragraf A,
Grupa/titlu 59,
Articol 13,
Indicator:
Contributia statului, pentru sprijinirea 
asezSmintelor religioase romane§ti din 
afara granitelor/ II Credite bugetare)

Titiul XI Alte cheltuieli.



pentru romdnii de pretutindeni”. 
Episcopia Basarabiei de Sud (fosta a 
Cetatii Albe - Ismail) este o eparhie 
transfrontaliera sufragana Mitropoliei 
Basarabiei.

Sursa de finantare:
- Anexa 3/65 Ministerul 

Finantelor - Actiuni Generale 
Redistribuire din sumele aloeate
ordonatorului principal de credite 
(Secretariatul General al Guvemului)

Aceeasi motivare.Legea Bugetului de stat pe anul 2021 
Secretariatul General al Guvemului, 
Secretariatul de Stat pentru Culte, 
Anexa 3/13/02,
Capitolul 6701 
Grupa/Titlul 59 
Art 12

Se propune suplimentarea cu suma de 
220.000 mii lei a bugetului alocat 
Secretariatului de Stat pentru Culte, 
program cod 255 destinat sustinerii 
cultelor religioase recunoscute din
Romania pentm restaurarea §i
conservarea laca§urilor de cult 
monumente istorice si a bunurilor din
patrimoniul cultural national mobil
apartinand cultelor religioase 
recunoscute.

In documentul-sinteza privind 
politicile §i programele bugetare ale 
SGG, guvemul afirma ca garanteaza 
libertatea de exprimare religioasa, ca 
sprijina construirea si fmalizarea unor 
laca§uri de cult si restaurarea spatiului 
eclezial pentm punerea in valoare a 
monumentelor istorice aflate in

16

proprietatea cultelor.
Aceste afirmatii sunt contrazise de 
alocatia propusa pe 2021 pentru 
Secretariatul de Stat pentm Culte la 
programul 255 cu aceasta destinatie. 
Alocarea a doar 28.000 de mii lei, o 
reducere de 90% fa]:a de executia din 
2020 (248.900 de mii de lei) nu se 
justifica in conditiile in care

Autori:
senator Claudiu-Richard TARZIU, 
deputat George-Nicolae SIMION 
Gmpul parlamentar al Aliantei pentru 
Unirea Romanilor



majoritatea contribuabililor la Bugetul 
de stat sunt credinciosi ai cultelor 
religioase recunoscute. Aceasta suma 
este dear un sprijin fictiv, fiind 
imposibila sprijinirea reala a 
activitatilor mentionate. Taierea este 
inacceptabila intrucat lacasurile de 
cult, multe dintre care sunt 
monumente istorice, fac parte din 
memoria culturala si identitatea 
spirituals a romanilor. De aceea 
solutia propusa - pastrarea sumelor 
alocate macar la nivelul anului 2020 - 
este nu numai necesara §i justificata, ci 
si posibila.
Prin contrast, alocarea bugetara a 
Serviciului de Protectie si Paza ar 
urma sa creasca de la 266.500 mii lei 
in 2020 la 401.600 mii lei propusi 
pentru 2021. Aceasta cre^tere nu se 
justifies prin nimic. Nici investitiile in 
inffastructurS si dotSri cu echipamente 
§i tehnologie nu legitimeazS o 
asemenea mSrire specaculoasS, care 
semnaleazS riscul deraierii cStre un 
stat politienesc represiv.
Sursa de finantare:

- Anexa 3/65 Ministerul 
Finantelor - Actiuni Generate 
Redistribuire din sumele 

______ alocate ordonatorului principal



de credite (Secretariatul 
General al Guvemului).

Se propune suplimentarea cu 107.800 
mil lei a ereditelor de angaj ament si cu 
107.800 mii lei a ereditelor bugetare 
prevazute in Anexa 3/15/ 27 (Cod 
Program 652) la bugetul Ministerului 
Justitiei , in vederea reabilitarii, 
modemizarii si dotarii obiectivului 
“PalatuI de Justitie Mehedinti - Sediul 
Tribunalului Mehedinti si Judecatoria 
Drobeta-Turnu Severin, judetul 
Mehedinti”

Zilnic, sute de oameni afla^i in 
cautarea dreptatii ii tree pragul. Pujini 
sunt insa cei care cunosc faptul ca 
palatul de justitie, cel care gazduie|te 
Judecatoria §i Tribunalul Mehedinti, se 
numara printre cladirile istorice ale 
municipiului. Aici, arhitectura §i 
vechimea impozantei constructii se 
imbina armonios cu activitatea de

Nu este precizata 
sursa de finantare.

17, Anexa 3/17/27 
Cod Program 652 
Ministerul Justitiei

infaptuire a actului de justi(ie. Grav 
este ca la un cutremur putemic, 
cladirea se poate prabu§i in orice 
moment.
Ultimele repara(ii capitale au fost 
facute in 1980 pentru ca la cutremurul 
din 1977 cladirea a suferit mari 
distrugeri. Situa^ia este foarte grava 
intrucat la un cutremur de 6 grade pe 
scara Richter exista riscul ca aceasta 
cladire sa se prabu§easca. Practic, 
durata maxima admisa de folosire a 
unei cladiri din caramida cu plafoane 
din lemn, a§a cum este Tribunalul 
Mehedinti, este de 70 de ani 
Datele istorice referitoare la anul in 
care a fost construita cladirea, care 
gazuie§te palatul de justitie din 
municipiul 
sunt relativ putine. Ceea ce se

Autori:
Liviu Lucian MAZILU, 
Virgil Alin CHIRILA, 
Cornel Vasile FOLESCU 
Grupul parlamentar PSD

Drobeta-Tumu-Severin



cunoa§te cu siguran^a este faptul ca 
edificiul a apar|inut familiei boierului 
Grigore Miculescu, care, in cea de-a 
doua jumatate a secolului al XlX-lea, 
s-a numarat printre cei mai importanti 
locuitori ai jude^ului Mehedin|i.
Ca urmare a cutremurelor din 1941, 
1977, 1986 §i 1990, structura de 
rezistenla a imobilului a fost afectata 
serios, a§a ca edificiul are nevoie de 
serioase lucrari de consolidare. Dupa 
cutremurul din martie 1977, aceasta a 
fost consolidata, astfel ca aspectul 
interior a suferit noi modificari. 
Arhitectura specifics zonei, dar §i 
autenticitatea edificiului au determinat 
autoritatile sa includa cladirea in lista 
monumentelor istorice.
Astfel, apare cu puterea evientei ca 
reabilitarea §i modemizarea acestui 
obiectiv va fi in principal in folosul 
justitiabililor, acestia urmand a 
beneficia de spatii adecvate, la 
standarde europene, astfel incat 
accesul la actul de justitie sa fie cat 
mai facil, iar serviciile sa ofere

calitate.
Sursa de finantare: fondul de rezerva 
aflat la dispozitia PM si actiuni 
generale ale MFP.

celeritate SI



PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTAJILOR SENATUL

Comisia pentru munca, familie 
$i proteclie sociala

Comisia pentru munca fi 
proteclie sociala

Nr.XXVII/30Nr.4c-9/177

Comisia pentru egalitate 
de $anse pentru femei §i 

barbati

Comisia pentru drepturile 
omului, egalitate de §anse, 

culte fi minoritati

Nr.XXVI/121Nr.4c-20/63

Bucure§ti, 25 februarie 2021

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetuiui de stat pe anul 2021

In conformitate cu prevederile art.21 din RegulamentuI activftati/or 

comune ale Camerei Deputaplor Senatului, republicat, Comisia pentru 

munca §i proteclie sociala §i Comisia pentru egalitatea de §anse pentru femei 

§i barbati ale Camerei Deputatilor si Comisia pentru munca, familie §i protectie 

sociala §i Comisia pentru drepturile omului, egalitate de §anse, culte §i 

minoritati ale Senatului au fost sesizate, spre .dezbatere §i avizare, cu 

proiectui Legii bugetuiui de stat pe anul 2021, trimis comisiilor cu 

adresele nr. PLx 109/2021, respectiv nr.L 35/2021.
Potrivit prevederilor art.22 din RegulamentuI activitatHor comune ale 

Camerei Deputaplor §i Senatului, republicat, membrii comisiilor reunite au 

examinat proiectui de lege mai sus mentionat m §edinta comuna din 25 

februarie 2021.
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in cadrul dezbaterilor au fost anelizate Anexa 3/20 - Ministerul Muncii §i 

Protectiei Sociale, Anexa 3/51 - Consiliul Economic §i Social §i Anexa 3/58 - 

Consiliul de monitorizare a implementarii Conventiei privind drepturile 

persoanelor cu dizabilitati.
La dezbateri au participat ^3 deputa^i si^^/ de senatori din totalul 

de 33 de deputati §i 24 de senatori, membri ai celor patru comisii.

in urma finalizarii dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotarat, 
cu majoritate de voturi (/f voturi Tmpotriva si 

favorabila/rreggSga a Anexei 3/20 - Ministerul Muncii §i Protectiei Sociale

in urma finalizarii dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotarat, 
cu majoritate de voturi {0_ voturi Tmpotriva si I^ abtineri), avizarea 

favorabila/fteg#S^ a Anexei 3/51 - Consiliul Economic §i Social

in urma finalizarii dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au hotarat, 
cu majoritate de voturi (/ 6 voturi Tmpotriva si .£L abtineri), avizarea 

favorabila/ftegati^ a Anexei 3/58 - Consiliul de monitorizare a implementarii 

Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati.
in cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente care, supuse 

votului, au fost respinse. Acestea sunt redate m anexa care face parte din 

prezentui a viz.

13. abtineri). avizarea

PRESEDII^^
Senatm^ 

Stefan PM^.\3

INTE,
Q r

m-6Co n MATEI

cul;

2
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ANEXA

AMENDAMENTE RESPINSE

In urma dezbaterilor, Comisiile au respins urmaatoarele amendamente:

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

grupa/titlul/articol/alineat

Nr. Text amendament propus 
(autor, apartenenta politica)

Motivatia amendamentului/ 
sursa de finantare

Motivajia
respingerii
(numai pt.

crt.

comisii)
1. Bugetul Ministerului Muncii si 

Protectiei Sociale Anexa 3/20/01 
5000.57. Asistenta Sociala

Se majoreaza crcditclc dc angajament 
si creditele bugetare cu suma de 
200.000 mii lei pentru acordarea 
tichetelor de valoare pentru cresterea 
natalitatii.

Se impune realizarea unui 
Program National de 
Stimulare a Cresterii 
Natalitatii care va avea drept 
indicator acordarea unui 
voucher de 400 euro la 
nasterea fiecarui copil (se 
anticipeaza o cheltuiala de 40 
milioane euro anual).

Respins la vot

Autori:
Ion Marcel Ciolacu, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD

Sursa de flnantare; Bugetul 
de stat, Ministerul Finantelor 
Publice - Actiuni Generale. 
Recuperare arierate BS (21 
miliarde lei - Buletin Fiscal 
ANAF Trim IB).

Bugetul Ministerului Muncii ?i 
Protectiei Sociale Anexa 3/20/01 
5000.57. Asistenta Sociala

2. Se majoreaza creditele de angajament 
cu suma de 300.000 mii lei si creditele 
bugetare cu suma 192.000 mii lei pentru 
acordare de stimuli de insertie m 
vederea angajarii de someri.

Se impune realizarea unui 
program de stimulare a 
ocuparii fortei de munca prin 
acordare unui stimul de 
insertie de 50% pentru 
persoanele calificate care sunt

Respins la vot
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Nr. Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenen^a politica)

Motivatia amendamentului/ 
sursa de fmantare

Motivajia
respingerii
(numai pt.

crt.

comisii)
Autori:
Ion Marcel Ciolacu, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD

angajate la un nivel mai mare 
decat salariul minim, stimul 
care se acorda pentru o 
perioada de 12 luni cu conditia 
mentinerii locului de munca 
pentru o perioada similara.

Sursa de finantare; Bugetul 
de stat, Ministerul Finantelor 
Publice - Actiuni Generale. 
Recuperare arierate BS (21 
miliarde lei - Buletin Fiscal 
ANAF Trim III).

3. Anexa 3/20
Ministerul Muncii §i Protec(iei Sociale

Asigurarea cheltuielilor 
persoanelor 
institutional izate, 
judetul Neamt.

Asigurarea fondurilor pentru 
persoanele din categorii 
defavorizate.

Respins la votnecesare 
handicap 

comuna Dochia,
cu

Sursa de finanjare: MMPS
Valoare totala: 171 mii lei

Deputat §erban Constantin 
Grup parlamentar PSD

4. Respins la vot
Anexa nr. 3/20/01
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 
Titlul XI Asistenta sociala

Se propune suplimentarea sumei 
necesare pentru plata alocatiilor de stat 
pentru copii cu suma de 1.716.385.000

Suma propusa a fi 
suplimentata ar face posibila 
plata alocatiilor de stat pentru 
copii incepand cu drepturile |lei
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Nr. Articolul din
lege/anexa^capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenta politica)

Motivafia amendamentului/ 
sursa de finantare

Motivajia
respingerii
tnumai pt.

crt.

comisii)
aferente lunii iulie 2021 in 
cuantumul de 600 de lei 
pentru copiii cu varste 
cuprinse intre 0 si 2 ani, 
respectiv 0 si 18 ani in cazul 
copiilor cu handicap si in 
cuantum de 300 de lei pentru 
copiii cu varste cuprinse intre 
2 si 18 ani, asa cum au fost 
stabilite 
nr. 14/2020.

Autori: depiitafi Adrian Solomon, 
Irinel loan Stativd, Eduard Andrei 
Popica §i senator Gabriela Crefu + 
Grup parlamentar PSD

Legeaprin

Sursa; Fondul dc rczcrva al 
prim-ministrului

5. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
Anexa 3/20/02
Capitol 6801
Grupa 71
Articol 01
Alineat 01 - Cladiri

Se introduce un nou alineat 01 - 
Cladiri, la capitolul 6801Asigurari §i 
Asistenta Sociala, Grupa 71 Titlul XIII 
Active nefinanciare, Articolul 01 
Active fixe, cu suma de 3.000 mii lei, 
fondurile alocate in categoria 
Il(creditebugetare) cheltuieli cu 
destinatiafinalizareobiectivul Centre

Motivatia amendamentului:
La data de 08.11.2006 
Autoritatea Nationals Pentru 
Persoane cu Handicap in 
calitate de autoritate 
finantatoare si Consiliul 
Judetean semneaza contractul 
de finantare nerambursabila 
nr. 7783/08.11.2006 in 
vederea construirii a trei 
centre noi in judetul Calarei^i

noi;
- com. Cuza Voda, sat Ceacu, jud. 
Calarasi;
- com. Dichiseni, jud. Calarasi;
- com. Vlad Tepes, jud. Calarasi,
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Nr. Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenta politica)

Motivafia amendamentului/ 
sursa de finantare

Motivatia
respingerii
(numai pt.

comisiO

crt.

Lucrari demarate in anul 2006 prin 
Proiectul PIN 1 prin autoritatea 
finantatoare Autoritatea Nationals 
pentru Persoane cu Handicap si 
beneficiar Consiliul .Tudetean Calarasi 
si nefmalizate.

Lucrarile fmalizate in 
proportie de 85% au lost 
sistatein anul 2012 avand in 
vedere proasta gestionare a 
sistemului de decontare a 
lucrarilor, generarea unor 
acliuni in instanta cu privire 
la plata unor lucrari efectuate 
necorespunzator sau 
neefectuate sustinute de 
autoritatea finantatoare 
respectiv la invocarea 
existenfei unor lucrari 
efectuate §i neachitate 
sustinute de contractant.

Autor:
Senator Nicusor CIONOIU 
Grup parlamentar PSD

Sumele alocate HG nr. 
1195/2012 in cuantum de 
1.254 rail lei nu au putut fi 
utilizate avand in vedere 
s ituatia j uridico-procesuala 
existenta.

i
t

Avand in vedere faptul ca in 
conformitate cu contractul de 
finantare Consiliul Jude^ean 
Calara§i poate preluain 
administrare cladirile doar la
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Nr. Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenja politica)

Motiva^ia amendamentului/ 
sursa de finantare

Motiva^ia 
respingerii 
(numai pt.

crt.

comisii^
fmalizarea acestora, imobilele 
sunt supuse unui proces de 
degradare, autoritatea locala 
neavand baza legala pentru 
efectuarea cheltuielilor de 
conservare. Investitia 
semnificativa facuta pana in 
momentul de fata risca sa fie 
pierduta in cazul in care nu se 
aloca fondurile necesare 
finalizarii constructiilor

Sursa de finantare: 
diminuarea Fondului de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului (Anexa 2 capitol 
5001 grupa 50, Titlul V, art. 
01) cu suma de 3.000mii lei

6. Anexa 3/20 Ministerul Muncii si 
Protectiei Sociale

Se suplimenteaza suma prevazuta in 
anexa 3/20 pentru Ministerul Muncii si 
Protectiei Sociale, cu 3.598 mii lei.

Centru de zi in loc. Gadalin. 
CNI 22.07.2020. SF 
actualizat. Com. Jucu, jud. 
Cluj. Valoare estimata:
3.597.878 lei

Respins la vot

Autor i:
Vasile Dincu
Patriciu-Andrei Achimas-Cadariu 
Grup parlamentar PSD

Sursa de flnanjare; Fondul 
de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului
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Anexa 3/20/23
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

7. Se propune suplimentarea cu 357 mii 
lei a creditelor de angajament si cu 357 
mii lei a creditelor bugetare prevazute 
m Anexa 3/20/23 la bugetul Ministerul 
Muncii si Protectiei Sociale, in vederea 
realizarii obiectivului “Noex - Spune 
Nil Exf.liiziiinii Sociale” in comiina 
Dolhesti, judetul Iasi.

Motivatia amendamentului:
Autoritatile locale din judetul 
Iasi au fost grav afectate de 
pandemia de coronavirus in 
ceea ce priveste veniturile la 
bugetul local. In acelasi timp, 
in cazul multor primarii, 
exista in derulare multe 
proiecte de investitii menite 
sa creasca nivel de trai al 
locuitorilor. Lipsa veniturilor 
pune in pericol dezvoltarea 
comunitatilor locale, de aceea 
este nevoie de suplimentarea 
veniturilor de la bugetul de 
stat catre bugetele locale 
pentru a asigura atat 
continuarea proiectelor de 
dezvoltare, cat si pentru a 
putea sustine economia 
locala. Un astfel de proiect 
este cel al comunei Dolhesti. 
Proiectul ”Noex - Spune Nu 
Excluziunii Sociale” 
presupune o investitie totala 
de 357 mii lei pentru anul in 
curs fiind estimate cheltuieli 
de 357 mii lei. Propunem

Respins la vot

Cod Proiect 14596

Autor:
Senator Maricel POP A 
Grup parlamentar PSD
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alocarea sumei catre bugetul 
comunei Dolhesti 357 mii lei. 
Sursa de flnantare: 
diminuarea fondului de 
rezerva aflat la dispozitia 
Guvernului (Anexa 2 capitol 
5001 grupa 50 Titlul V, art 
01) cu suma de 357 mii lei.
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