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 Parlamentul  României 

 
 

SENAT 
Comisia pentru buget, 

finanțe, activitate bancară și 
piață de capital 

 
Nr. XXII/387/23.10.2019 

 CAMERA DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci 
 
 

Nr. 4c-2/699/23.10.2019 
 

 
 

BIROURILE  PERMANENTE 
ALE 

CELOR DOUĂ CAMERE ALE PARLAMENTULUI 
 
 
 
  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2019. (L525/2019, PLx400/2019)  

 
 

PREŞEDINTE,  
 

Senator Viorel ARCAȘ     
 
                            

PREŞEDINTE,  
 

Deputat Sorin LAZĂR  
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Parlamentul  României 

 
 

SENAT 
Comisia pentru buget, 

finanțe, activitate bancară și 
piață de capital 

 
Nr. XXII/387/23.10.2019 

 CAMERA DEPUTAȚILOR 
Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci 
 
 

Nr. 4c-2/699/23.10.2019 
                                                                                 
 

RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 

 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților 
comune ale Camerei Deputaților și Senatului , republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de 
capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, au 
fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2019, transmis prin adresele L525/2019, respectiv PLx400/2019, în vederea 
întocmirii unui raport comun.  

 
  Obiectul de reglementare al proiectului de Lege îl reprezintă rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2019, aprobat prin Legea nr. 50/2019. Bugetul de stat pe 
anul 2019 se majorează la venituri cu suma de 2.264,0 milioane lei, iar la cheltuieli se 
majorează cu suma de 736,9 milioane lei credite de angajament şi cu suma de 298,9 
milioane lei credite bugetare, iar deficitul se diminuează cu suma de 1.965,1 milioane 
lei. 
  Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ şi 
Consiliul Economic și Social . Comisiile din Camera Deputaţilor împreună cu 
comisiile similare ale Senatului, care au întocmit avize comune favorabile, sunt: 
Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Comisia pentru 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, Comisia pentru egalitatea de şanse 
pentru femei şi bărbaţi, Comisia pentru sănătate şi familie, Comisia pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia pentru afaceri europene, Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, 
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tineret şi sport, Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru industrii şi servicii, 
Comisia comună permanentă a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii și Comisia 
specială a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar 
asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe. 
  Comisia pentru mediu a Senatului, Comisia pentru ape, păduri,pescuit și 
fond cinegetic a Senatului şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a Camerei 
Deputaţilor au avizat negativ proiectul de Lege.  
 
  În data de 06.08.2019, Ministerul Finanţelor Publice a trimis Consiliului 
Fiscal, prin adresa nr.464543/01.08.2019, proiectul de rectificare a Bugetului general 
consolidat pe anul 2019, Nota de fundamentare şi proiectul Ordonanţei Guvernului cu 
privire la rectificarea bugetului de stat, Nota de fundamentare şi proiectul Ordonanţei 
Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, 
precum şi Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară solicitând, în 
temeiul art.53, alin.(2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, 
republicată, opinia Consiliului Fiscal cu privire la acestea. 
  Consiliul Fiscal a elaborat la data de 08 august 2019 o opinie care 
cuprinde consideraţii de ordin general asupra rectificării bugetare pe anul 2019, 
conformarea cu regulile fiscale şi coordonatele actualizate ale veniturilor şi 
cheltuielilor. 
 
  La dezbaterea proiectului de Lege au participat reprezentanții 
Ministerului Finanțelor Publice.    
 
  Potrivit art.65 alin.(2) lit. b) din Constituția României,  membrii celor 
două comisii s-au întrunit în ședință comună , în data de 22 octombrie 2019 și au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună spre dezbatere și adopt are, Plenului 
Parlamentului, un raport comun de adoptare a proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2019, cu un amendament admis, prezentat în Anexa nr. 1.  
 
  Amendamentul respins se regăseşte în Anexa nr.2. 
 
  În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 
76 alin.(2) din Constituția României. 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

Senator Viorel ARCAȘ     
 
                            

PREŞEDINTE,  
 

Deputat Sorin LAZĂR  
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Anexa nr.1  

AMENDAMENT ADMIS 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 

Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

1.   Titlul legii: 

LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de Guvernului 
nr.12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2019 

 

2.   Articol unic.-  Se  aprobă  Ordonanţa Guvernului nr.12 
din 12 august 2019 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2019, adoptată în temeiul art.1 pct. I poz. 1 
din Legea nr. 128/2019 privind abilitatea Guvernului de 
a emite ordonanţe și publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 676 din 14 august 2019, cu 
următoarea modificare: 

 

3.  Titlul ordonanței de urgență: 

ORDONANŢĂ  

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 

Nemodificat  

4.  CAPITOLUL I  

Dispoziţii generale 

Nemodificat  

5.  Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2019, aprobat prin Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
209 şi 209 bis din 15 martie 2019, se modifică şi se 
completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. 

6.  Art. 2. - (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de 
stat pe anul 2019, detaliate pe capitole şi subcapitole, 
sunt prevăzute în anexa nr. 1. 

Nemodificat  

7.  (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare 
pe anul 2019 pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe 
ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa 
nr. 2. 

Nemodificat  

8.  (3) Bugetul de stat pe anul 2019 se majorează la venituri 
cu suma de 2.264,0 milioane lei, iar la cheltuieli se 
majorează cu suma de 736,9 milioane lei credite de 
angajament şi cu suma de 298,9 milioane lei credite 
bugetare, iar deficitul se diminuează cu suma de 1.965,1 
milioane lei. 

Nemodificat  

9.  Art. 3. - Se autorizează Senatul României să efectueze 
în anexa nr. 3/02/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 
2019-2022 (sume alocate pentru activităţi finanţate 
integral din venituri proprii) " următoarele modificări la 
partea de venituri proprii: 

Nemodificat  

10.  a) să introducă capitolul 30.10 "Venituri din 
proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00199947.htm�
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

concesiuni şi închirieri" cu suma de 50 mii lei; 

11.  b) să suplimenteze capitolul 33.10 "Venituri din prestări 
de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 
"Venituri din prestări de servicii" cu suma de 50 mii lei. 

Nemodificat  

12.  Art. 4. - (1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice, în anexa nr. 
3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, 
titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2019-2022 
(sume alocate pentru activităţi finanţate integral din 
venituri proprii) ", să majoreze veniturile proprii cu 
suma de 54.533 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse 
venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri". 

Nemodificat  

13.  (2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de 
management pentru Programul operaţional comun 
România - Ucraina 2014-2020 în anexa nr. 3/15/25 
"Fişa finanţării programelor aferente Politicii de 
Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor 
Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate 
din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum 
şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să 
diminueze la componenta 0101 "Finanţarea din FEN 
postaderare" creditele de angajament cu suma de 87.400 
mii lei şi creditele bugetare cu suma de 34.500 mii lei. 

Nemodificat  

14.  (3) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de 
management pentru Programul operaţional comun 
România - Republica Moldova 2014-2020 în anexa nr. 
3/15/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de 
Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor 
Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate 
din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum 
şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să 
diminueze la componenta 0101 "Finanţarea din FEN 
postaderare" creditele bugetare cu suma de 21.000 mii 
lei. 

15.  (4) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de 
management pentru Programul operaţional comun 
România - Ucraina - Republica Moldova în anexa nr. 
3/15/25 "Fişa finanţării programelor aferente Politicii de 
Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor 
Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate 
din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum 
şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare", să 
diminueze la componenta 0101 "Finanţarea din FEN 
postaderare" creditele bugetare cu suma de 20.000 mii 
lei. 

Nemodificat  

16.  Art. 5. - Se autorizează Ministerul Justiţiei să efectueze 
în anexa nr. 3/17/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

2019-2022 (sume alocate pentru activităţi finanţate 
integral din venituri proprii) " următoarele modificări la 
partea de venituri proprii: 

17.  a) să diminueze capitolul 30.10 "Venituri din 
proprietate", subcapitolul 30.10.05 "Venituri din 
concesiuni şi închirieri" cu suma de 52 mii lei; 

Nemodificat  

18.  b) la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi 
alte activităţi", să diminueze subcapitolul 33.10.05 
"Taxe şi alte venituri în învăţământ" cu suma de 155 mii 
lei şi să majoreze subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri 
din prestări de servicii şi alte activităţi" cu suma de 570 
mii lei. 

Nemodificat  

19.  Art. 6. - (1) Se autorizează Ministerul Apărării 
Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole şi alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate 
pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii) " 
la partea de venituri următoarele modificări: 

Nemodificat  

20.  a) capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", 
subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni şi 
închirieri" se majorează cu suma de 159 mii lei; 

Nemodificat  

21.  b) la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii şi 
alte activităţi", subcapitolul 33.10.05 "Taxe şi alte 
venituri în învăţământ" se diminuează cu suma de 2.475 
mii lei, subcapitolul 33.10.08 "Venituri din prestări de 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

servicii" se majorează cu suma de 17.984 mii lei, 
subcapitolul 33.10.20 "Venituri din cercetare" se 
majorează cu suma de 433 mii lei, subcapitolul 33.10.21 
"Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări 
sociale de sănătate" se majorează cu suma de 3.038 mii 
lei, subcapitolul 33.10.30 "Venituri din contractele 
încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume 
alocate de la bugetul de stat" se majorează cu suma de 
269 mii lei, subcapitolul 33.10.31 "Venituri din 
contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din 
sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului 
Sănătăţii" se majorează cu suma de 40 mii lei şi 
subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi" se diminuează cu suma de 245 
mii lei; 

22.  c) capitolul 35.10 "Amenzi, penalităţi şi confiscări", 
subcapitolul 35.10.50 "Alte amenzi, penalităţi şi 
confiscări" se diminuează cu suma de 42 mii lei; 

Nemodificat  

23.  d) capitolul 36.10 "Diverse venituri", subcapitolul 
36.10.50 "Alte venituri" se diminuează cu suma de 2 mii 
lei; 

Nemodificat  

24.  e) capitolul 37.10 "Transferuri voluntare, altele decât 
subvenţiile", subcapitolul 37.10.01 "Donaţii şi 
sponsorizări" se diminuează cu suma de 60 mii lei; 

Nemodificat  

25.  f) la capitolul 42.10 "Subvenţii de la bugetul de stat", Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

subcapitolul 42.10.11 "Subvenţii de la bugetul de stat 
pentru spitale" se diminuează cu suma de 29.443 mii lei, 
subcapitolul 42.10.38 "Subvenţii de la bugetul de stat 
pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate 
integral din venituri proprii" se majorează cu suma de 
25.001 mii lei, subcapitolul 42.10.68 "Subvenţii de la 
bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau 
activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru 
finanţarea investiţiilor" se majorează cu suma de 370 
mii lei şi subcapitolul 42.10.70 "Subvenţii de la bugetul 
de stat către instituţii publice finanţate parţial sau 
integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării 
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare aferente perioadei de programare 
2014-2020" se diminuează cu suma de 584 mii lei; 

26.  g) la capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte administraţii", 
subcapitolul 43.10.14 "Subvenţii din bugetele locale 
pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sănătăţii" se majorează cu suma de 400 mii lei şi 
subcapitolul 43.10.33 "Subvenţii din bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru 
acoperirea creşterilor salariale" se majorează cu suma de 
2.325 mii lei; 

Nemodificat  

27.  h) capitolul 46.10 "Alte sume primite de la UE", 
subcapitolul 46.10.04 "Alte sume primite din fonduri de 
la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

finanţate din cadrul financiar 2014-2020" se majorează 
cu suma de 487 mii lei; 

28.  i) la capitolul 48.10 "Sume primite de la UE/alţi 
donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 
aferente cadrului financiar 2014-2020" se introduce 
subcapitolul 48.10.01 "Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR) " cu suma de 480 mii lei. 

Nemodificat  

29.  (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale în anul 
2019 ca, începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe şi până la sfârşitul exerciţiului bugetar, să 
introducă modificări la anexa nr. 3/18/13 "Bugetul pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole şi alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate 
pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii) " 
în structura veniturilor proprii obţinute de instituţiile 
finanţate integral din venituri proprii, cu încadrarea în 
prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri 
curente", alineatul 51.01.03 "Acţiuni de sănătate", 
alineatul 51.01.59 "Transferuri de la bugetul de stat 
către instituţii de învăţământ superior militar, ordine 
publică şi securitate naţională", articolul 51.02 
"Transferuri de capital", alineatul 51.02.12 "Transferuri 
pentru finanţarea investiţiilor la spitale" şi alineatul 
51.02.44 "Transferuri de la bugetul de stat către instituţii 
de învăţământ superior militar, ordine publică şi 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor". 

30.  Art. 7. - (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor 
Interne, în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi 
alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru 
activităţi finanţate integral din venituri proprii) ", la 
partea de venituri, să majoreze capitolul 33.10 "Venituri 
din prestări de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 
33.10.08 "Venituri din prestări de servicii", cu suma de 
10.500 mii lei. 

Nemodificat  

31.  (2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să 
modifice în anexa nr. 3/19/21 "Fişa proiectului cu 
finanţare din fonduri externe nerambursabile de 
preaderare, postaderare, alţi donatori şi din alte facilităţi 
postaderare" şi în anexa nr. 3/19/23 "Fişa proiectului 
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor 
aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor 
Comune Agricolă şi de Pescuit şi altor facilităţi şi 
instrumente postaderare" creditele de angajament şi 
creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru 
proiectele cu finanţare externă nerambursabilă, cu 
încadrarea în valoarea totală a 
contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare. 

Nemodificat  

32.  (3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să 
modifice în anexa nr. 3/19/29 "Fişa 
obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" creditele 

Nemodificat  



13 

Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

de angajament şi creditele bugetare aferente anilor 
anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a 
obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii. 

33.  Art. 8. - (1) Se autorizează Ministerul Mediului, în 
anexa nr. 3/23/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 
2019-2022 (sume alocate pentru activităţi finanţate 
integral din venituri proprii) ", să majoreze veniturile 
proprii cu suma de 115 mii lei la capitolul 34.10 
"Venituri din taxe administrative, eliberări permise", 
subcapitolul 34.10.50 "Alte venituri din taxe 
administrative, eliberări permise". 

Nemodificat  

34.  (2) Din suma aprobată în bugetul Ministerului Mediului 
la capitolul 74.01 "Protecţia mediului", titlul 51 
"Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", 
cuantumul de 135.000 mii lei se utilizează pentru 
finalizarea procesului de restituire a taxei speciale 
pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare 
pentru autovehicule, a taxei pentru emisiile poluante 
provenite de la autovehicule şi a timbrului de mediu 
pentru autovehicule, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor 
reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi 
autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa 
pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi 
timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată prin 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00187793.htm�
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

Legea nr. 258/2018, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

35.  Art. 9. - Din sumele neutilizate alocate Ministerului 
Transporturilor, potrivit prevederilor art. 121, art. 128 şi 
art. 129 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de 
gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu 
modificările şi completările ulterioare, se poate asigura 
şi cofinanţarea şi cheltuielile neeligibile aferente 
proiectelor "Magistrala 5 Drumul Taberei-Pantelimon. 
Tronsonul Drumul Taberei - Universitate", "Racorduri 
la reţeaua de metrou. Secţiunea Laminorului Străuleşti" 
şi "Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul 
International Henri Coandă-Otopeni (Magistrala 6. 1 
Mai-Otopeni) " finanţate din fonduri externe 
nerambursabile aferente perioadei de programare 
bugetară a Uniunii Europene 2014-2020. 

Nemodificat  

36.  Art. 10. - (1) În anexa nr. 3/25/02 "Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi 
alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate din bugetul de 
stat) " la notă, paragraful al doilea se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00197328.htm�
https://idrept.ro/00145019.htm�
https://idrept.ro/00151186.htm�
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

37.  "Din sumele prevăzute la capitolul 65.01 «Învăţământ», 
titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice», alineatul 51.01.02 "Finanţarea de bază a 
învăţământului superior" se pot plăti diferenţele salariale 
prevăzute de Legea nr. 85/2016 privind plata 
diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 
învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 
13 mai 2011 şi hotărârile judecătoreşti având drept 
obiect drepturi de natură salarială, în limita sumelor 
aprobate cu această destinaţie de ordonatorul principal 
de credite" 

Nemodificat  

38.  (2) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să 
efectueze în anexa nr. 3/25/13 "Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi 
alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate pentru 
activităţi finanţate integral din venituri proprii) " 
următoarele modificări la partea de venituri: 

Nemodificat  

39.  a) să suplimenteze capitolul 31.10 "Venituri din 
dobânzi" cu suma de 3.000 mii lei; 

Nemodificat  

40.  b) să suplimenteze capitolul 33.10 "Venituri din prestări 
servicii şi alte activităţi" cu suma de 76.000 mii lei; 

Nemodificat  

41.  c) să suplimenteze capitolul 35.10 "Amenzi, penalităţi şi 
confiscări" cu suma de 50 mii lei; 

Nemodificat  

42.  d) să suplimenteze capitolul 36.10 "Diverse venituri" cu Nemodificat  

https://idrept.ro/00177868.htm�
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

suma de 4.000 mii lei; 

43.  e) să suplimenteze capitolul 37.10 "Transferuri 
voluntare altele decât subvenţiile" cu suma de 12.000 
mii lei; 

Nemodificat  

44.  f) să suplimenteze capitolul 40.10 "Încasări din 
rambursarea împrumuturilor acordate" cu suma de 5.000 
mii lei; 

Nemodificat  

45.  g) să suplimenteze capitolul 42.10 "Subvenţii de la 
bugetul de stat" cu suma de 90.000 mii lei; 

Nemodificat  

46.  h) să suplimenteze capitolul 48.10 "Sume primite de la 
UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi 
prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020" cu 
suma de 59.950 mii lei. 

  

47.  (3) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să 
detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la 
alin. (2) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi şi 
redistribuiri între subcapitole. 

Nemodificat  

48.  (4) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să 
introducă în anexa nr. 3/25/29 "Fişa 
obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii", la 
capitolul 65.10 "Învăţământ", titlul 71 "Active 
nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 
71.01.01 "Construcţii" obiectivul de investiţii în 
continuare fişa cod obiectiv 1013 "Centru Integrat de 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

Învăţământ Farmaceutic Facultatea de Farmacie a 
Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu 
Mureş", cu credite de angajament, respectiv credite 
bugetare pe anul 2019 în sumă de 370 mii lei, cu 
încadrarea în prevederile bugetare aprobate. 

49.  (5) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale să 
modifice în anexa nr. 3/25/29 "Fişa 
obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii", la 
capitolul 65.10 "Învăţământ", titlul 71 "Active 
nefinanciare", articolul 71.01 "Active fixe", alineatul 
71.01.01 "Construcţii", creditele de angajament şi 
creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea 
în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiţii, pentru obiectivul de investiţii în continuare 
fişă cod obiectiv 753 "Spaţii de învăţământ şi spaţii 
administrative la Universitatea Bucureşti", cu încadrarea 
în valoarea totală aprobată. 

Nemodificat  

50.  Art. 11. - (1) În bugetul Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale diminuarea de 27.464 mii lei, reprezentând 
credite bugetare şi de angajament, prevăzută în anexa nr. 
2 la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 
51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", 
este aferentă alineatului 51.02.31 "Transferuri din 
bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea 
investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional". 

Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

51.  (2) Se autorizează Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/27/13 "Bugetul pe 
capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole şi alineate pe anii 2019-2022 (sume alocate 
pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii) " 
următoarele modificări la partea de venituri: 

Nemodificat  

52.  a) să diminueze capitolul 30.10 "Venituri din 
proprietate" subcapitolul 30.10.05 "Venituri din 
concesiuni şi închirieri" cu suma de 1 mii lei; 

Nemodificat  

53.  b) să suplimenteze la capitolul 36.10 "Diverse venituri" 
subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri" cu suma de 390 
mii lei. 

Nemodificat  

54.  (3) Se autorizează Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale, în anexa nr. 3/27/15 "Sinteza bugetelor 
centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din 
venituri proprii pe anii 2019-2022", să majoreze 
cheltuielile, prin suplimentarea creditelor de angajament 
şi a creditelor bugetare cu suma de 610 mii lei, la titlul 
71 "Active nefinanciare". 

Nemodificat  

55.  (4) Se autorizează Ministerul Culturii şi Identităţii 
Naţionale în anexa nr. 3/27/27 "Fişa programului" la 
Programul cod 128 "Restaurarea monumentelor 
istorice" să diminueze creditele de angajament şi 
creditele bugetare cu suma de 7.325 mii lei la capitolul 
67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri 

Nemodificat  
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crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

între unităţi ale administraţiei publice", sumă care se va 
utiliza pentru acoperirea cheltuielilor curente de către 
instituţiile subordonate Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naţionale finanţate din venituri proprii şi 
subvenţii acordate de la bugetul de stat. 

56.  Art. 12. - Prin excepţie de la prevederile art. 22, 
influenţa de 42.150 mii lei, credite bugetare, prevăzută 
în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 
"Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul 71 "Active 
nefinanciare", se repartizează Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 

Nemodificat  

57.  Art. 13. - Se autorizează Serviciul Român de Informaţii, 
în anexa nr. 3/31/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 
2019-2022 (sume alocate pentru activităţi finanţate 
integral din venituri proprii) ", la partea de venituri, să 
diminueze capitolul 33.10 "Venituri din prestări de 
servicii şi alte activităţi" cu suma de 15.100 mii lei, din 
care la subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea 
produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă", 
cu suma de 15.000 mii lei şi la subcapitolul 33.10.20 
"Venituri din cercetare", cu suma de 100 mii lei. 

Nemodificat  

58.  Art. 14. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale în anexa nr. 3/34/23 "Fişa proiectului 
finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor 
aferente Politicii de Coeziunii a U.E., Politicilor 

Nemodificat  
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crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

Comune Agricolă şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi 
instrumente postaderare" să modifice denumirea 
proiectului 13565 din "Modernizarea Platformei 
Comune TETRA" în "Modernizarea infrastructurii 
hardware şi software a Platformei Comune TETRA". 

59.  Art. 15. - (1) Suma de 105.230 mii lei prevăzută în 
bugetul Ministerului Economiei la capitolul 82.01 
"Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii", titlul 
72 "Active financiare", alineatul 72.01.01 "Participare la 
capitalul social al societăţilor comerciale" poate fi 
utilizată pentru majorarea, în condiţiile legii, a 
contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor 
economici din industria naţională de apărare aflaţi sub 
autoritatea acestuia. 

Nemodificat  

60.  (2) Suma prevăzută la alin. (1) se detaliază în termen de 
15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe prin ordin al ministrului economiei pe 
operatorii economici din industria naţională de apărare 
aflaţi sub autoritatea ministerului. 

Nemodificat  

61.  (3) Suma prevăzută la alin. (1) detaliată potrivit alin. (2) 
se virează de către Ministerul Economiei operatorilor 
economici din industria naţională de apărare aflaţi sub 
autoritatea ministerului şi se utilizează pentru finanţarea 
investiţiilor necesare protecţiei intereselor esenţiale de 
securitate naţională şi care se referă la producţia de 
armament, muniţie şi material de război, efectuată cu 
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crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

respectarea art. 346 alin. (1) lit. b) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene. 

62.  Art. 16. - Se autorizează Academia Română să efectueze 
în anexa nr. 3/37/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 
2019-2022 (sume alocate pentru activităţi finanţate 
integral din venituri proprii) " următoarele modificări la 
partea de venituri: 

Nemodificat  

63.  a) să suplimenteze capitolul 30.10 "Venituri din 
proprietate", subcapitolul 30.10.50 "Alte venituri din 
proprietate" cu suma 10.000 mii lei; 

Nemodificat  

64.  b) să suplimenteze capitolul 33.10 "Venituri din prestări 
de servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 
"Venituri din prestări servicii" cu suma de 1.100 mii lei, 
subcapitolul 33.10.16 "Venituri din valorificarea 
produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă" cu 
suma de 82 mii lei, subcapitolul 33.10.50 "Alte venituri 
din prestări servicii şi alte activităţi" cu suma de 3.735 
mii lei; 

Nemodificat  

65.  c) să suplimenteze capitolul 36.10 "Diverse venituri" 
subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri" cu suma de 224 
mii lei; 

Nemodificat  

66.  d) să suplimenteze capitolul 37.10 "Transferuri 
voluntare, altele decât subvenţiile" subcapitolul 
37.10.01 "Donaţii şi sponsorizări" cu suma de 522 mii 

Nemodificat  
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crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

lei. 

67.  Art. 17. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 22, 
diminuarea în sumă de 75.000 mii lei, reprezentând 
credite bugetare şi de angajament prevăzută în anexa nr. 
2 pentru bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, la capitolul 
83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi 
vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice", se detaliază în anexa nr. 3/38/15 
"Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice 
finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2019-2022" 
pe partea de cheltuieli după cum urmează: 

Nemodificat  

68.  a) titlul 10 "Cheltuieli de personal" se diminuează cu 
suma de 85.000 mii lei, credite bugetare şi credite de 
angajament; 

Nemodificat  

69.  b) titlul 20 "Bunuri şi servicii" se diminuează cu suma 
de 20.000 mii lei, credite bugetare şi credite de 
angajament; 

Nemodificat  

70.  c) titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" 
se suplimentează cu suma de 33.400 mii lei, credite 
bugetare şi credite de angajament; 

Nemodificat  

71.  d) titlul 59 "Alte cheltuieli" se suplimentează cu suma 
de 1.600 mii lei, credite bugetare şi credite de 

Nemodificat  
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crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

angajament; 

72.  e) titlul 71 "Active nefinanciare" se diminuează cu suma 
de 5.000 mii lei, credite bugetare şi credite de 
angajament. 

Nemodificat  

73.  (2) Se autorizează Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor să introducă 
modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2019 ale instituţiilor publice 
subordonate finanţate parţial din venituri proprii şi să 
efectueze virări de credite de angajament şi credite 
bugetare între articole şi alineate ale titlurilor de 
cheltuieli şi între bugetele acestora, cu respectarea 
prevederilor alin. (1). 

Nemodificat  

74.  Art. 18. - (1) Se autorizează Ministerul Fondurilor 
Europene, în calitate de Autoritate de management 
pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-
2020, ca în cadrul anexei nr. 3/54/25 "Fişa finanţării 
programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a 
programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de 
Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe 
nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi 
instrumente postaderare" să diminueze creditele 
bugetare la componenta 0202 "Cofinanţare publică 
pentru alţi beneficiari decât cei finanţaţi integral din 
bugetele publice centrale" cu suma de 1.360 mii lei. 

Nemodificat  
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admiterii/respingerii  

 

75.  (2) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de management pentru Programul 
operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020, ca în cadrul 
anexei nr. 3/54/25 "Fişa finanţării programelor aferente 
Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente 
Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor 
programe finanţate din fonduri externe nerambursabile 
postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente 
postaderare" să majoreze la componenta 0101 
"Finanţarea din FEN postaderare" creditele de 
angajament cu suma de 64.628 mii lei, la componenta 
0201 "Cofinanţare publică pentru beneficiarii finanţaţi 
integral din bugetele publice centrale" creditele de 
angajament cu suma de 33.692 mii lei şi la componenta 
0202 "Cofinanţare publică pentru alţi beneficiari decât 
cei finanţaţi integral din bugetele publice centrale" 
creditele de angajament cu suma de 2.507 mii lei. 

Nemodificat  

76.  Art. 19. - Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) 
din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, în anul 2019, 
începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice 
să efectueze virări de credite bugetare şi de credite de 
angajament între programele aprobate în bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, 
respectiv de la Programul "Ajutoare de stat pentru 
finanţarea proiectelor de investiţii" la Programul 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00057056.htm�
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"Transferuri în cadrul schemelor de ajutor de stat 
reprezentând sume restituite la accize pentru motorina 
utilizată drept combustibil", la solicitarea Ministerului 
Transporturilor, peste limitele prevăzute, dar fără a 
depăşi 20.000 mii lei, cu încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate. 

77.  Art. 20. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pe anul 2019 pentru finanţarea cheltuielilor 
bugetelor locale se majorează cu suma de 2.900.000 mii 
lei, după cum urmează: 

Nemodificat  

78.  a) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor cu suma de 177.670 mii lei, potrivit 
anexei nr. 3, destinate finanţării cheltuielilor determinate 
de implementarea Programului pentru şcoli al României, 
în perioada septembrie-decembrie a anului şcolar 2019-
2020, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru 
implementarea Programului pentru şcoli al României în 
perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 
pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi 
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu încadrare în 
sumele prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre 

  

https://idrept.ro/00203181.htm�
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anexele nr. 1-3 la această hotărâre; 

79.  b) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi municipiului Bucureşti cu 
suma de 16.151 mii lei, destinată finanţării cheltuielilor 
determinate de implementarea Programului pentru şcoli 
al României la nivelul sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti în perioada septembrie-decembrie a anului 
şcolar 2019-2020, potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 559/2019, cu încadrare în sumele 
prevăzute pentru anul 2019 în fiecare dintre anexele nr. 
1-3 la această hotărâre; 

Nemodificat  

80.  c) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma 
de 2.637.682 mii lei, potrivit anexei nr. 4; 

Nemodificat  

81.  d) se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea învăţământului particular şi 
cel confesional, acreditate, cu suma de 68.497 mii lei, 
potrivit anexei nr. 5. 

Nemodificat  

82.  (2) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt destinate 
finanţării cheltuielilor determinate de achitarea debitelor 
restante, reprezentând rate de capital şi dobânzi aferente 
împrumutului extern, contractat pentru realizarea 
Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00203181.htm�
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judeţul Suceava", potrivit prevederilor art. XII alin. (1) 
lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, 
aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările 
ulterioare, pentru acordarea de facilităţi persoanelor care 
domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii 
Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", 
potrivit prevederilor Legii nr. 26/2019 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 27/1996 şi pentru echilibrarea bugetelor locale, prin 
derogare de la prevederile art. 33 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

83.  (3) Suma prevăzută în anexa nr. 4, la poziţia nr. 3226 - 
"Sume rezervate", se repartizează unităţilor 
administrativ-teritoriale din cadrul judeţelor, prin 
hotărâre a Guvernului, în baza solicitărilor depuse de 
acestea, cu prioritate pentru finanţarea cheltuielilor 
secţiunii de funcţionare a bugetelor locale, în 
următoarea ordine: 

Nemodificat  

84.  a) cheltuieli de personal, inclusiv drepturile asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav, 
indemnizaţiile lunare ale persoanelor cu handicap, 
prevăzute la art. 42 alin. (4) din 

Nemodificat  

85.  Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00128343.htm�
https://idrept.ro/00144465.htm�
https://idrept.ro/00198822.htm�
https://idrept.ro/00014635.htm�
https://idrept.ro/00094597.htm�
https://idrept.ro/00108487.htm�


28 

Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

modificările şi completările ulterioare, şi cele aferente 
sistemului de protecţie a copilului şi centrelor publice 
pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul 
judeţelor; 

86.  b) bunuri şi servicii pentru întreţinerea unităţilor de 
învăţământ şi pentru cele aferente sistemului de 
protecţie a copilului şi centrelor publice pentru persoane 
adulte cu handicap de la nivelul judeţelor; 

Nemodificat  

87.  c) alte naturi de cheltuieli urgente necesare în anul 2019, 
a căror efectuare nu poate fi amânată. 

Nemodificat  

88.  (4) Solicitările unităţilor administrativ-teritoriale se 
întocmesc şi se transmit Ministerului Finanţelor Publice 
prin direcţiile generale regionale ale finanţelor 
publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, 
potrivit machetei aprobate prin ordin al ministrului 
finanţelor publice în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data publicării prezentei ordonanţe, avându-se în vedere: 

Nemodificat  

89.  a) prevederile bugetare aprobate pentru anul 2019 prin 
legea bugetară anuală şi prin prezenta ordonanţă de 
rectificare pentru cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale; 

Nemodificat  

90.  b) veniturile proprii provenite din impozite şi taxe 
locale, prevăzute în bugetele locale pe anul 2019; 

Nemodificat  



29 

Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

91.  c) execuţia de casă la data de 31 iulie 2019; Nemodificat  

92.  d) necesarul cheltuielilor prevăzute la alin. (3), estimat 
până la finele anului 2019. 

Nemodificat  

93.  (5) Ministerul Finanţelor Publice, prin direcţiile 
generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile 
judeţene ale finanţelor publice, analizează şi verifică 
solicitările unităţilor administrativ-teritoriale în termen 
de 15 zile lucrătoare de la publicarea prezentei 
ordonanţe. 

Nemodificat  

94.  (6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale alocate 
unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale în 
baza prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea 
nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 
se regularizează cu bugetul de stat până la data de 20 
decembrie 2019, în limita sumelor repartizate cu această 
destinaţie potrivit prevederilor art. 6 alin. (8) din Legea 
bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019. 

Nemodificat  

95.  (7) Excedentele anuale ale bugetelor locale rezultate la 
încheierea exerciţiului financiar al anului 2019, cu 
excepţia sumelor a căror destinaţie a fost stabilită prin 
acte normative sau prin acorduri/contracte de finanţare, 
se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul de stat, în 
limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la acesta. 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00094597.htm�
https://idrept.ro/00199947.htm�


30 

Nr. 
crt. Text ordonanță 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 
admiterii/respingerii  

 

96.  Art. 21. - Influenţe asupra bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2019 al Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 
6. 

Nemodificat  

97.  CAPITOLUL II 

Dispoziţii finale 

  

98.  Art. 22. - (1) Se autorizează ordonatorii principali de 
credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta 
ordonanţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 
2019, să efectueze virări de credite de angajament şi 
credite bugetare, să introducă proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice 
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de 
la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, detalierea 
modificărilor aprobate conform acesteia. 

Nemodificat  

99.  (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să 
introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale instituţiilor publice 
subordonate finanţate parţial din venituri proprii, 
inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze 
virări de credite de angajament şi credite bugetare, 
inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu 
finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, 
şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile 
bugetare aprobate la titlul 51 "Transferuri între unităţi 

Nemodificat  
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ale administraţiei publice", şi să le comunice 
Ministerului Finanţelor Publice în termenul prevăzut la 
alin. (1). 

100.  (3) În aplicarea prevederilor alin. (2) nu se pot efectua 
virări de credite de angajament şi bugetare de la 
alineatul "Finanţare externă nerambursabilă" din cadrul 
titlului 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" 
la alte naturi de cheltuieli. 

Nemodificat  

101.  (4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să 
efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau 
de credite de angajament neutilizate de la 
"Obiective/proiecte de investiţii în continuare" şi 
"Obiective/proiecte de investiţii noi" la poziţia "Alte 
cheltuieli de investiţii", cuprinse în programul de 
investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita 
prevederilor bugetare aprobate. 

Nemodificat  

102.  Art. 23. - (1) Se autorizează instituţiile din sistemul de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională să 
introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale instituţiilor de 
învăţământ superior militar subordonate, finanţate 
integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli 
de personal, proiecte cu finanţare externă 
nerambursabilă şi cheltuieli de capital, cu încadrarea în 
prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri între unităţi 

Nemodificat  
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ale administraţiei publice", articolul 51.01 "Transferuri 
curente", alineatul 51.01.59 "Transferuri de la bugetul 
de stat către instituţii de învăţământ superior militar, 
ordine publică şi securitate naţională" şi în prevederile 
aprobate la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice", articolul 51.02 "Transferuri de 
capital", alineatul 51.02.44 "Transferuri de la bugetul de 
stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine 
publică şi securitate naţională pentru finanţarea 
investiţiilor". 

103.  (2) Se autorizează instituţiile din sistemul de apărare, 
ordine publică şi securitate naţională să introducă 
modificări în volumul şi în structura bugetelor de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale unităţilor din 
reţeaua sanitară proprie, finanţate integral din venituri 
proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, 
proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli 
de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 
51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", 
articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.03 
"Acţiuni de sănătate" şi prevederile aprobate la titlul 51 
"Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", 
articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 
51.02.12 "Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la 
spitale". 

Nemodificat  

104.  Art. 24. - În anul 2019, începând cu data intrării în Nemodificat  
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vigoare a prezentei ordonanţe, pentru sprijinirea 
aşezămintelor religioase din afara graniţelor, care 
desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii 
identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor 
din afara graniţelor, se alocă suma de 332.200 euro/lună. 

105.  Art. 25. - Legea bugetului de stat pe anul 2019 
nr. 50/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 209 şi 209 bis din 15 martie 2019, se 
modifică şi se completează după cum urmează: 

Nemodificat  

106.  1.Articolul 26 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

Nemodificat  

107.  "Art. 26. - (1) În bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, la titlul 71 «Active nefinanciare», sunt 
prevăzute, pentru anul 2019, credite bugetare în sumă de 
37.430 mii lei şi credite de angajament în sumă de 
37.430 mii lei, pentru achiziţionarea de autoturisme 
pentru misiunile diplomatice ale României din 
străinătate. 

Nemodificat  

108.  (2) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la titlul 
71 «Active nefinanciare», sunt prevăzute, pentru anul 
2019, credite bugetare în sumă de 4.007 mii lei şi credite 
de angajament în sumă de 120.107 mii lei, pentru 
reabilitarea imobilelor proprietate a statului român din 
străinătate, aflate în administrarea Ministerului 
Afacerilor Externe." 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00199947.htm�
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109.  2. La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat  

110.  "(2) Limita în care se pot efectua plăţi pentru achiziţiile 
publice de la alin. (1) este de 114.000 mii lei." 

Nemodificat  

111.  3. La articolul 43, litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

Nemodificat  

112.  "d) lucrări de construcţii, reabilitare energetică şi lucrări 
conexe la Spitalul Clinic Judeţean Mureş, judeţul 
Mureş: 14.500 mii lei credite de angajament şi 8.000 mii 
lei credite bugetare." 

Nemodificat  

113.  4. Articolul 44 se abrogă. Nemodificat  

114.  5. La articolul 51, alineatele (1) şi (3) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 

Nemodificat  

115.  "Art. 51. - (1) În bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe este cuprinsă şi suma de 85.000 mii lei destinată 
finanţării în anul 2019 a acţiunilor aferente organizării şi 
desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European şi 
pentru alegerea Preşedintelui României. 

.......................................................................................... 

Nemodificat  

116.  (3) În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este 
cuprinsă şi suma de 459.750 mii lei destinată finanţării 
în anul 2019 a acţiunilor aferente organizării şi 

Nemodificat  
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desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European şi 
pentru alegerea Preşedintelui României." 

117.  6. La articolul 51, după alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: 

Nemodificat  

118.  "(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite să 
majoreze sumele prevăzute la alin. (1)-(5), inclusiv prin 
virări de credite de angajament şi credite bugetare, în 
condiţiile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, în vederea organizării şi 
desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru 
Preşedintele României, cu încadrarea în bugetul aprobat 
pe anul 2019." 

Nemodificat  

119.  7. Articolul 52 se abrogă. Nemodificat  

120.  Art. 26. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe, se repartizează sumele reţinute în proporţie 
de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Nemodificat  

121.  Art. 27. - Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) 
lit. b) şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (7) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019, 
plafonul soldului primar al bugetului general consolidat 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00057056.htm�
https://idrept.ro/00057056.htm�
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https://idrept.ro/00199877.htm�
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este de -15.082,9 milioane lei. 

122.  Art. 28. - Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) 
lit. b) şi c), art. 24 şi art. 26 alin. (5) din Legea 
nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (2), (5) şi (6) şi art. 6 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2019: 

Nemodificat  

123.  a) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor 
totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii 
Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general 
consolidat este de 338.372,8 milioane lei, pentru bugetul 
general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale 
este de 78.262,9 milioane lei, pentru bugetul Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate este de 
39.114,5 milioane lei; 

Nemodificat  

124.  b) plafonul nominal al soldului bugetului general 
consolidat este de -28.455,6 milioane lei; 

Nemodificat  

125.  c) plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi 
contractate de către unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale este în sumă de 1.700 milioane 
lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările 
rambursabile contractate sau care urmează a fi 
contractate de către unităţile/subdiviziunile 
administrativ-teritoriale este în sumă de 1.600 milioane 
lei. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care 
poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune 

Nemodificat  

https://idrept.ro/00170392.htm�
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administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane 
lei anual; 

126.   

 

 

 

d) plafonul de contractare din disponibilităţile contului 
curent general al Trezoreriei Statului la solicitarea 
Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, pentru 
finanţarea proiectelor de investiţii în cadrul Fondului de 
Dezvoltare şi Investiţii, este în sumă de 10.000 milioane 
lei, iar plafonul de tragere acordat din disponibilităţile 
contului curent general al Trezoreriei Statului este în 
sumă de 300 milioane lei. 

1. La articolul 28, litera d) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 

 

d) plafonul de contractare din disponibilităţile contului 
curent general al Trezoreriei Statului, la solicitarea 
Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, pentru 
finanţarea proiectelor de investiţii în cadrul Fondului de 
Dezvoltare şi Investiţii, este în sumă de 25.000 milioane 
lei, iar plafonul de tragere acordat din disponibilităţile 
contului curent general al Trezoreriei Statului este în 
sumă de 500 milioane lei. 

Până în prezent, s-au depus circa 
3600 de proiecte, din care s-a 
prelucrat un număr de 2496 
proiecte, având o valoare solicitată 
la finanţare de 45,1 mld. lei. 

Ponderea principală în domeniul 
prioritar principal o deține 
infrastructura (58%), urmată de 
energie-gaze (19%) naturale și apă -
canalizare (17%).  

Având în vedere interesul deosebit 
pentru acest program 
guvernamental, propunem 
majorarea plafonului de contractare 
la 25 miliarde lei.  

Cele mai multe dintre proiectele 
depuse au deja autorizaţie de 
construire şi pot efectua lucrări încă 
din acest an. 

Ca urmare, propunem majorarea 
plafonului de tragere, corespunzator 
plafonului de contractare propus, la 
500 milioane lei. 

127.  Art. 29. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din 
prezenta ordonanţă. 

Nemodificat  



38 

Anexa nr. 2 

AMENDAMENT RESPINS  

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următorul amendament: 

Nr. 
crt. Text ordonanță Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) Motivarea admiterii/respingerii 

1.   

 

4. Articolul 44 se abrogă. 

 

 

1. Punctul 4 al articolului 25 se modifică şi va 
avea următorul curpins:  

”Art. 44. - Se autorizează Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naţionale ca din sumele aprobate pe 
anul 2019, la capitolul 67.01 ”Cultură, recreere 
şi religie”, titlul 51 ”Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, alineatul 51.02.31 
”Transferuri din bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul 
programelor de interes naţional”, să aloce 
credite de angajament şi credite bugetare în 
sumă de 12.000 mii lei Consiliului  Judeţean 
satu Mare pentru achiziţie sediu pentru 
biblioteca judeţeană.” 

 

Autori: Tánczos Barna - senator UDMR 

Cseke Attila - senator UDMR 

Turos Loráand - senator UDMR 

1. Ordonanţa Guvernului abrogă art. 44 din 
Legea bugetului de stat, adică se elimină suma 
de 12.000 mii lei destinat alocării Consiliului 
Judeţean Satu Mare pentru achiziţie sediu pentru 
biblioteca judeţeană. 

Suma sus-menţionată este necesară destinaţiei 
respective, prin urmare propunem renunţarea la 
abrogarea art. 44 din Legea bugetului de stat, 
totodată Consiliul Judeţean Satu Mare a demarat 
procedurile legale pe baza prevederilor Legii 
bugetului de stat pentru achiziţionare sediu 
bibliotecă judeţeană. 

2. Prin vot 
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