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PPaarr llaamm eennttuull   RRoommâânniiee ii   
 

SENAT 

Comisia pentru buget, 

finanțe, activitate bancară și 

piață de capital 

 

Nr. XXII/226/18.06.2020 

 CAMERA DEPUTAȚILOR 

Comisia pentru buget, finanțe 

și bănci 

 

 

Nr. 4c-2/332/18.06.2020 

                                                                                 

 

RAPORT COMUN 

 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020 

 

 

 

  În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaților și Senatului, 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 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2020 pentru 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, transmis prin adresele L232/2020, 

respectiv PLx153/2020, în vederea întocmirii unui raport comun.  

 

  Obiectul de reglementare al proiectului de Lege îl reprezintă rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020, aprobat prin Legea nr. 5/2020.  

 

  Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ. 

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a avizat propunerile de buget, 

rectificate pentru anul 2020, pentru Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 

Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, 

Serviciul de Protecţie şi Pază şi pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. 

 

Comisiile din Camera Deputaţilor împreună cu comisiile similare ale 

Senatului au întocmit avize comune după cum urmează: 

- Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – Camera 

Deputaților și Comisia învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport – Senat – aviz comun 

favorabil, cu un amendament admis; 

- Comisia pentru sănătate şi familie – Camera Deputaților și Comisia 

pentru sănătate publică – Senat – aviz comun favorabil cu amendamente admise; 
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- Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului – 

Camera Deputaților și Comisia pentru administrație publică – Senat – aviz comun 

favorabil cu amendamente admise; 

- Comisiile pentru afaceri europene din Camera Deputaților și Senat – 

aviz comun favorabil; 

- Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din 

Camera Deputaților și Senat – aviz comun favorabil; 

- Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic – Camera Deputaților, 

Comisia pentru mediu – Senat și Comisia  pentru ape, păduri, pescuit şi fond 

cinegetic – aviz comun favorabil. 

 

 

  La dezbaterea proiectului de Lege a participat domnul Attila Gyorgy -

secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice.    

 

  Potrivit art.13 pct.2 din Regulamentul activităților comune ale Camerei 

Deputaților și Senatului,  membrii celor două comisii s-au întrunit în ședință comună 

online, în data de 18 iunie 2020 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului, un raport comun de adoptare a 

proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, cu amendamentele 

admise, prezentate în Anexa A. 

 

Amendamentele respinse se regăsesc în Anexa B.  

 

   

  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 A  

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma examinării online, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

1.   Titlul legii: 

LEGE 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.50/2020 pentru rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2020 

 

2.   Articol unic. -  Se  aprobă  Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.50 din 15 aprilie 2020 

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.322 din 17 aprilie 2020, 

cu următoarele modificări și completări:  

 

3.  Titlul ordonanței de urgență: 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 

anul 2020 

Nemodificat  

4.  CAPITOLUL I  

Dispoziţii generale 

Nemodificat  

5.  Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2020, aprobat 

prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 

5/2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 2 şi 2 bis din 6 ianuarie 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

2020, se modifică şi se completează potrivit 

prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

6.  Art. 2. - (1)Influenţele asupra veniturilor 

bugetului de stat pe anul 2020, detaliate pe 

capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa 

nr. 1. 

(2)Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor 

bugetare pe anul 2020 pe capitole, titluri de 

cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite, 

este prevăzută în anexa nr. 2. 

(3)Bugetul de stat pe anul 2020 se diminuează 

la venituri cu suma de 9.844,8 milioane lei, la 

cheltuieli se majorează cu suma de 17.396,8 

milioane lei creditele de angajament şi cu suma 

de 16.933,9 milioane lei creditele bugetare, iar 

deficitul se majorează cu suma de 26.778,7 

milioane lei. 

Nemodificat  

7.  Art. 3. - Se autorizează Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în anexa 

nr. 3/15/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi 

alineate pe anii 2020 - 2023 - sume alocate 

pentru activităţi finanţate integral din venituri 

proprii", să majoreze veniturile proprii cu suma 

de 24.742 mii lei la capitolul 36.10 "Diverse 

venituri", subcapitolul 36.10.50 "Alte venituri". 

Nemodificat  

8.  Art. 4. - Se autorizează Ministerul Apărării 

Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 

"Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 

2020 - 2023 - sume alocate pentru activităţi 

finanţate integral din venituri proprii" la partea 

de venituri următoarele modificări: 

a)capitolul 30.10 "Venituri din proprietate", 

subcapitolul 30.10.05 "Venituri din concesiuni 

şi închirieri" se majorează cu suma de 42 mii 

lei; 

b)la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de 

servicii şi alte activităţi", subcapitolul 33.10.08 

"Venituri din prestări de servicii" se 

diminuează cu suma de 8 mii lei, subcapitolul 

33.10.20 "Venituri din cercetare" se 

diminuează cu suma de 220 mii lei, 

subcapitolul 33.10.21 "Venituri din contractele 

încheiate cu casele de asigurări sociale de 

sănătate" se majorează cu suma de 3.801 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 1.400 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 

"Alte venituri din prestări de servicii şi alte 

activităţi" se majorează cu suma de 41 mii lei; 

c)capitolul 39.10 "Venituri din valorificarea 

unor bunuri", subcapitolul 39.10.01 "Venituri 

din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor 

publice" se majorează cu suma de 6.000 mii lei; 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

d)la capitolul 42.10 "Subvenţii de la bugetul de 

stat", subcapitolul 42.10.11 "Subvenţii de la 

bugetul de stat pentru spitale" se majorează cu 

suma de 80.095 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 14.812 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 diminuează cu suma de 679 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 majorează cu suma de 20 mii 

lei; 

e)capitolul 43.10 "Subvenţii de la alte 

administraţii", subcapitolul 43.10.33 "Subvenţii 

din bugetul Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor 

salariale" se majorează cu suma de 4.435 mii 

lei; 

f)la capitolul 48.10 "Sume primite de la UE/alţi 

donatori în contul plăţilor efectuate şi 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-

2020", subcapitolul 48.10.02 "Fondul Social 

European (FSE)" se majorează cu suma de 560 

mii lei. 

9.  Art. 5. - Se autorizează Ministerul Apărării 

Naţionale în anul 2020, ca începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, până la sfârşitul exerciţiului bugetar să 

introducă modificări la anexa nr. 3/18/15 

"Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor 

publice finanţate parţial din venituri proprii pe 

anii 2020 - 2023", în structura veniturilor 

proprii obţinute de instituţiile finanţate parţial 

din venituri proprii cu încadrare în prevederile 

aprobate la titlul 51 "Transferuri între unităţi 

ale administraţiei publice", articolul 51.01 

"Transferuri curente", alineatul 51.01.01 

"Transferuri către instituţii publice" şi în 

prevederile aprobate la titlul 51 "Transferuri 

între unităţi ale administraţiei publice", 

articolul 51.02 "Transferuri de capital", 

alineatul 51.02.48 "Transferuri de la bugetul de 

stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu 

aparatură, echipamente, instalaţii şi alte 

asemenea pentru activităţi de cercetare în 

domeniul sănătăţii". 

Nemodificat  

10.  Art. 6. - (1)Se autorizează Ministerul Apărării 

Naţionale să modifice în anexa nr. 3/18/29 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

"Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de 

investiţii" - "Pavilion de medicină operaţională 

- politraumă în cazarma 1053 Craiova", cod 

obiectiv 1227, creditele de angajament aferente 

anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală 

a obiectivului/proiectului/categoriei de 

investiţii şi în nivelul total al fondurilor 

aprobate pentru anul 2020. 

(2)Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale 

să modifice în anexa nr. 3/18/29 "Fişa 

obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" 

- "Extinderea pavilionului B1 şi realizarea 

reţelelor de utilităţi aferente în cazarma 383 

Galaţi", cod obiectiv 1197, creditele de 

angajament aferente anilor anteriori, cu 

încadrarea în valoarea totală a 

obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii 

şi în nivelul total al fondurilor aprobate pentru 

anul 2020. 

(3)Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale 

să modifice în anexa nr. 3/18/29 "Fişa 

obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii" 

- "Pavilion multifuncţional în cazarma 380 

Sibiu", cod obiectiv 1207, creditele de 

angajament aferente anilor anteriori, cu 

încadrarea în valoarea totală a 

obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii 

şi în nivelul total al fondurilor aprobate pentru 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

anul 2020. 

11.  Art. 7. - Se autorizează Ministerul Afacerilor 

Interne, în anexa nr. 3/19/13 "Bugetul pe 

capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de 

cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 

- sume alocate pentru activităţi finanţate 

integral din venituri proprii", la partea de 

venituri, să suplimenteze capitolul 39.10 

"Venituri din valorificarea unor bunuri", 

subcapitolul 39.10.02 "Venituri din 

valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de 

mobilizare", cu suma de 40.000 mii lei. 

Nemodificat  

12.  Art. 8. - În bugetul Ministerului Afacerilor 

Interne este cuprinsă şi suma de 340.000 mii 

lei, la capitolul 61.01 "Ordine publică şi 

siguranţă naţională", titlul 71 "Active 

nefinanciare", care va fi utilizată de către 

Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă pentru achiziţionarea, în condiţiile 

legii, a cantităţilor de produse stocuri de 

urgenţă medicală, de strictă necesitate, 

prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de 

urgenţă medicală, precum şi unele măsuri 

aferente instituirii carantinei, aprobată cu 

completări prin Legea nr. 20/2020, cu 

completările ulterioare, majorate potrivit 

propunerii "Grupului de suport tehnico-

Nemodificat  
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

ştiinţific privind gestionarea bolilor contagioase 

pe teritoriul României" şi aprobată prin 

Hotărârea nr. 12 din data de 18.03.2020 a 

Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale 

de Urgenţă. 

13.  Art. 9. - În bugetul Ministerului Muncii şi 

Protecţiei Sociale, din influenţa prevăzută la 

capitolul 56.01 "Transferuri cu caracter general 

între diferite nivele ale administraţiei", titlul 51 

"Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice", în sumă de 6.051.587 mii lei, 

reprezentând atât credite bugetare, cât şi credite 

de angajament, suma de 6.042.376 mii lei este 

aferentă alineatului 51.01.07 "Transferuri din 

bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale 

de stat" şi suma de 9.211 mii lei este aferentă 

alineatului 51.01.08 "Transferuri din bugetul de 

stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj". 

Nemodificat  

14.  Art. 10. – Se autorizează Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor în anexa nr. 3/23/02 la 

capitolul 74.01 "Protecţia mediului" titlul 51 

"Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice" să diminueze cu suma de 603 mii lei 

creditele bugetare şi de angajament la alineatul 

51.01.01 "Transferuri către instituţii publice" şi 

să majoreze corespunzător creditele bugetare şi 

de angajament la alineatul 51.02.14 "Programe 

multianuale de mediu şi gospodărire a apelor" 

pentru finanţarea programelor multianuale 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

prioritare de mediu şi gospodărire a apelor". 

Corespunzător se modifică şi celelalte anexe la 

bugetul acestuia şi se comunică Ministerului 

Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

15.  Art. 11. - (1)Se autorizează Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării să efectueze în anexa nr. 

3/25/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, 

paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi 

alineate pe anii 2020-2023 - sume alocate 

pentru activităţi finanţate integral din venituri 

proprii" următoarele modificări la partea de 

venituri: 

a)să suplimenteze capitolul 30.10 "Venituri din 

proprietate" cu suma de 8.000 mii lei; 

b)să suplimenteze capitolul 31.10 "Venituri din 

dobânzi" cu suma de 5.000 mii lei; 

c)să suplimenteze capitolul 33.10 "Venituri din 

prestări servicii şi alte activităţi" cu suma de 

117.000 mii lei; 

d)să suplimenteze capitolul 36.10 "Diverse 

venituri" cu suma de 15.000 mii lei; 

e)să suplimenteze capitolul 37.10 "Transferuri 

voluntare altele decât subvenţiile" cu suma de 

15.000 mii lei; 

f)să suplimenteze capitolul 42.10 "Subvenţii de 

la bugetul de stat" cu suma de 40.000 mii lei; 

g)să suplimenteze capitolul 45.10 "Sume 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor 

efectuate şi prefinanţări" cu suma de 10.000 

mii lei; 

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 190.000 mii 

lei. 

(2)Se autorizează Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării să detalieze pe subcapitole de 

venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv 

prin introducerea de subcapitole noi şi 

redistribuiri între subcapitole. 

(3)Se autorizează Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării 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 nou "Centru Spiritual - 

Noul Local, Splaiul Independenţei nr. 313, 

Universitatea Politehnică din Bucureşti", cu 

credite de angajament, respectiv credite 

bugetare pe anul 2020 în sumă de 120 mii lei, 

cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate. 

16.  Art. 12. - În bugetul Ministerului Sănătăţii, din 

influenţa prevăzută la capitolul 56.01 

"Transferuri cu caracter general între diferite 

nivele ale administraţiei", titlul 51 "Transferuri 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

între unităţi ale administraţiei publice", în sumă 

de 2.791.383 mii lei reprezentând atât credite 

bugetare, cât şi credite de angajament, suma de 

1.714.979 mii lei este aferentă alineatului 

51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către 

bugetul fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate" şi suma de 1.076.404 mii 

lei este aferentă alineatului 51.01.69 

"Transferuri de la bugetul de stat către bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat 

din aplicarea prevederilor legale referitoare la 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 

de sănătate". 

17.  Art. 13. - Se autorizează Ministerul Finanţelor 

Publice - Acţiuni Generale, în anexa nr. 

3/65/27 "Fişa programului", să modifice 

descrierea programului cod 721 "Ajutoare de 

stat pentru finanţarea proiectelor pentru 

investiţii", astfel: "Prezentul program 

cumulează cele 9 scheme de ajutor de stat 

instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.164/2007, Hotărârea Guvernului nr. 

1.165/2007, Hotărârea Guvernului nr. 

1.680/2008, Hotărârea Guvernului nr. 

753/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2008, Hotărârea Guvernului nr. 

797/2012, Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, 

Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 şi 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

42/2020", precum şi să majoreze, în anul 2020, 

creditele de angajament cu suma de 700.000 

mii lei şi creditele bugetare cu suma de 200.000 

mii lei aferente acestui program. 

18.  Art. 14. - Se majorează sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor cu suma de 228.184 

mii lei, potrivit anexei nr. 3. 

  

19.  Art. 15. - Influenţe asupra bugetului de venituri 

şi cheltuieli pe anul 2020 al Fondului Naţional 

Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sunt 

prevăzute în anexa nr. 4. 

Nemodificat  

20.  CAPITOLUL II 

Dispoziţii finale 

Nemodificat  

21.  Art. 16. - (1)Se autorizează ordonatorii 

principali de credite să detalieze influenţele 

aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în 

bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 

2020, 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 

data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, detalierea modificărilor aprobate 

conform acesteia. 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

(2)În cazul în care influenţele negative 

prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă 

de urgenţă sunt mai mari decât prevederile 

bugetare exclusiv sumele reţinute în 

conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din 

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, 

cu modificările şi completările ulterioare, se 

autorizează ordonatorii principali de credite să 

reducă sumele reţinute, până la concurenţa 

influenţelor negative. 

(3)Se autorizează ordonatorii principali de 

credite să introducă modificări în volumul şi 

structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2020 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 ale administraţiei publice" şi să le 

comunice Ministerului Finanţelor Publice în 

termenul prevăzut la alin. (1). 

(4)În aplicarea prevederilor alin. (3) nu se pot 

efectua virări de credite de angajament şi 

bugetare de la alineatul "Finanţare externă 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

nerambursabilă" din cadrul titlului 58 "Proiecte 

cu finanţare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020" la alte 

naturi de cheltuieli. 

(5)Se autorizează ordonatorii principali de 

credite ai bugetului de stat să majoreze 

veniturile şi cheltuielile prevăzute în anexa nr. 

3/XX/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale 

instituţiilor publice finanţate parţial din venituri 

proprii pe anii 2020-2023" cu sumele încasate 

de structurile sportive potrivit prevederilor art. 

XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 

protecţiei sociale în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările 

şi completările ulterioare, precum şi să 

introducă, la partea de venituri, subcapitolul 

"Sume alocate pentru indemnizaţii aferente 

suspendării temporare a contractului de 

activitate sportivă", cod 42.10.81. 

(6)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 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

de investiţii noi" la poziţia "Alte cheltuieli de 

investiţii", cuprinse în programul de investiţii 

publice, anexă la bugetul acestora, în limita 

prevederilor bugetare aprobate. 

22.  Art. 17. - (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 2020 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 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". 

(2)Se autorizează instituţiile din sistemul de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

să introducă modificări în volumul şi în 

structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2020 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". 

(3)În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu se 

pot efectua virări de credite de angajament şi 

credite bugetare de la alineatul "Finanţare 

externă nerambursabilă". 

23.  Art. 18. - (1)Prin derogare de la prevederile art. 

30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi de la 

prevederile art. 24 din Legea nr. 76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare, din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale 

Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi 

Protecţiei Sociale, către bugetul asigurărilor 

pentru şomaj aferent sistemului asigurărilor 

pentru şomaj. 

(2)Pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) 

din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor 

zile libere părinţilor pentru supravegherea 

copiilor, în situaţia închiderii temporare a 

unităţilor de învăţământ, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin derogare de la 

prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 

500/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi de la prevederile art. 5 din Legea 

nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea 

Fondului de garantare pentru plata creanţelor 

salariale, cu modificările ulterioare, din Fondul 

de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se 

pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, 

sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei 

Sociale, către Fondul de garantare pentru plata 

creanţelor salariale. 

(3)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice 

să introducă modificările corespunzătoare în 

structura bugetului de stat, în volumul şi 

structura bugetului Ministerului Muncii şi 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

Protecţiei Sociale şi în volumul şi structura 

veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor 

pentru şomaj, în vederea majorării cu sumele 

alocate din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (1) şi (2). 

24.  Art. 19. - (1)Prin derogare de la prevederile art. 

30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi de la 

prevederile art. 265 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de 

hotărâri ale Guvernului, sume pentru 

suplimentarea transferurilor din bugetul de stat 

către bugetul Fondului naţional unic de 

asigurări sociale de sănătate. 

(2)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice 

să introducă modificările corespunzătoare în 

structura bugetului de stat, în volumul şi 

structura bugetului Ministerului Sănătăţii şi în 

volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor 

bugetului Fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate, în vederea majorării cu 

sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară 

la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (1). 

Nemodificat  

25.   1.După articolul 19 se introduce un nou 

articol, articolul 191 cu următorul cuprins: 

În urma crizei determinată de epidemia 

COVID -19, mai  mulți agenți economici se 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

“Art.191. - La determinarea sumelor cu care 

pot fi majorate cheltuielile de natură 

salarială pentru anul 2020, operatorii 

economici care aplică prevederile 

Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind 

întărirea disciplinei financiare la nivelul 

unor operatori economici la care statul sau 

unităţile administrativ-teritoriale sunt 

acţionari unici ori majoritari sau deţin 

direct ori indirect o participaţie majoritară, 

aprobată cu completări prin Legea nr. 

47/2014 cu modificările și completările 

ulterioare, nu sunt condiționați de 

îmbunătățirea/menținerea rezultatului brut 

realizat în anul 2019, prevăzută la art.48  

alin. (1), lit. a)-d) din Legea bugetului de stat 

nr.5/2020, cu modificările ulterioare.” 

 

Autor: Heiuș Lucian, dep grup parlamentar 

PNL 

confruntă cu dificultăți în realizarea 

veniturilor, ceea ce conduce la un rezultat 

brut  mai mic decât cel realizat în anul 

precedent. 

26.  Art. 20. - Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 2 şi 2 bis din 6 ianuarie 

2020, se modifică şi se completează după cum 

urmează: 

Nemodificat  

27.  1.La articolul 6 alineatul (1), literele a) şi b) 

se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"a) 15% la bugetul local al judeţului; 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

b) 65% la bugetele locale ale comunelor, 

oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi 

desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe 

venit;" 

28.  2.La articolul 6 alineatul (1), litera e) se 

abrogă. 

Nemodificat  

29.  3.La articolul 6, alineatul (9) se abrogă. Nemodificat  

30.   2. La articolul 20, după punctul 3 se 

introduce un nou punct, pct. 31, cu 

următorul cuprins: 

 

”31. La articolul 6, după alineatul (13) se 

introduc cinci noi alineate, alin. (14)-(19), cu 

următorul cuprins: 

 

(14) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 

143/1999 privind ajutorul de stat, cu 

modificările și completările ulterioare și de la 

prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul 

finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările și completările 

ulterioare, în vederea sprijinirii activității 

sportive pe diferite ramuri de sport, în cursul 

anului bugetar 2020, autoritățile administrației 

administrației publice locale pot acorda în mod 

direct alocații cluburilor sportive de drept 

public sau privat, ori asociațiilor județene, 

Date fiind condițiile deosebit de vitrege de 

finanțare a cluburilor, federațiilor și asociațiilor 

sportive, care pun în pericol derularea 

proiectelor aflate în curs și a concursurilor 

planificate, se impune reglementarea 

posibilității consiliilor locale de a veni în 

sprijinul structurilor de profil. 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

respectiv a municipiului București care își au 

sediul pe raza lor administrativ-teritorială. 

Autoritățile administrației publice locale pot 

acorda în aceleași condiții alocații pentru 

finanțarea programelor sportive organizate pe 

raza lor administrativ-teritorilă de către aceste 

cluburi sau de către federaţiile sportive 

naţionale, direcţiile judeţene pentru sport şi 

tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, ori 

inspectoratele şcolare judeţene, respectiv a 

municipiului Bucureşti.  

 

(15) Prin excepție de la prevederile art. 181 ale 

Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, 

cu modificările și completările ulterioare, 

pentru anul bugetar 2020 autoritățile 

administrației publice locale prin hotărârea 

autorităților deliberative, pot aloca sume din 

bugetul local pentru finanţarea activităţii 

sportive a structurilor sportive de drept public 

aflate în subordinea autorităților sau instituțiilor 

publice ale autorităților publice centrale care își 

au sediul pe raza lor administrativ-teritorială. 

 

(16) Hotărârile consiliilor locale sau județene 

privind acordarea sprijinului financiar vor avea 

caracter individual și în acestea autoritățile 

deliberative ale administrației locale vor 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

preciza alături de valoarea totală a sumei 

acordate, destinația acesteia, defalcarea pe 

capitole de cheltuieli, precum și modalitatea și 

termenele de decontare. 

 

(17) Hotărârile vor prevedea, sub sancţiunea 

nulităţii, calitatea Curţii de Conturi de a 

exercita controlul financiar asupra derulării 

activităţii finanţate din fondurile publice. 

 

(18) Valoarea totală a finanțărilor acordate 

potrivit prevederilor alineatelor (14) și (15) 

pentru întregul an bugetar 2020 nu poate depăși 

3% din suma reprezentând cotele defalcate din 

impozitul pe venit ce revin bugetului local al 

unității administrativ-teritoriale respective.” 

 

Autori: deputat UDMR Erdei-Dolóczki István 

senator UDMR Tánczos Barna 

31.  4.Articolul 25 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"Art. 25 

În scopul limitării riscurilor asumate de către 

stat în utilizarea instrumentelor de datorie, 

pentru operaţiunile de administrare a pasivelor 

şi a operaţiunilor cu instrumente financiare 

derivate, Ministerul Finanţelor Publice poate 

selecta firme de avocatură pentru prestarea de 

Nemodificat  
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crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

servicii de consultanţă juridică privind 

elaborarea, negocierea şi încheierea 

documentaţiei-cadru şi a documentaţiei 

aferente acestor tipuri de operaţiuni în limita 

sumei de 1.000 mii lei, cu respectarea 

legislaţiei privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică. În acest sens, în bugetul 

propriu al Ministerului Finanţelor Publice, la 

capitolul 54.01 «Alte servicii publice 

generale», titlul 20 «Bunuri şi servicii» pentru 

anul 2020, sunt prevăzute credite de 

angajament în sumă de 1.000 mii lei şi credite 

bugetare în sumă de 1.000 mii lei." 

32.   3.La articolul 20 dupa punctul 4 se introduce 

un nou punct, punctul 5 cu următorul 

cuprins: 

 

„5. La articolul 48, dupa alineatul (8) se 

intoduce un nou alineat, alineatul (9) cu 

următorul cuprins: 

 

(9) Cheltuielile de natură salarială reprezentând 

creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat 

datorate majorării salariului de bază minim brut 

pe țară garantat în plată și cele reprezentând 

reîntregirea cheltuielilor de natură salarială 

pentru întregul an 2020, determinat ca urmare a 

acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii 
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crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

numărului de personal în anul 2019, majorează 

cheltuielile de natură salarială determinate 

conform alin.(1) lit. a)-d);” 

 

Autor: Heiuș Lucian, dep grup parlamentar 

PNL 

33.  Art. 21. - (1)Directorii direcţiilor generale 

regionale ale finanţelor publice/Şefii 

administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, 

prin decizie, procedează la o nouă repartizare a 

sumelor aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. 

(1) lit. d) din Legea nr. 5/2020, în condiţiile 

prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din 

acelaşi act normativ, astfel cum au fost acestea 

modificate prin art. 20 pct. 1 din prezenta 

ordonanţă de urgenţă, şi a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale, majorate potrivit anexei nr. 3. 

 

(2)Sumele aflate în contul prevăzut la art. 6 

alin. (1) lit. e) din Legea nr. 5/2020, încasate 

până la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, se alocă judeţelor, 

comunelor, oraşelor şi municipiilor 

proporţional cu planul stabilit potrivit 

prevederilor alin. (1). 

 

(3)Repartizarea prevăzută la alin. (1) se face 

Nemodificat  
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crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

utilizând modelul de calcul transmis de 

Ministerul Finanţelor Publice în termen de 5 

zile de la publicarea prezentei ordonanţe de 

urgenţă a Guvernului în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, cu respectarea prevederilor 

art. 6 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 5/2020. 

34.  Art. 22. - Prin derogare de la prevederile art. 58 

alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale 

pot utiliza până la 5% din excedentul bugetului 

local şi pentru asigurarea fondurilor necesare 

pentru aplicarea măsurilor de combatere şi 

prevenire a răspândirii infectării cu 

coronavirusul COVID-19, aflate în sarcina lor, 

precum şi în sarcina instituţiilor publice 

subordonate. 

Nemodificat  

35.  Art. 23. - Prin derogarea de la prevederile art. 

21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi art. 23 

alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-

bugetare nr. 69/2010, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Guvernul poate aproba, prin memorandum, în 

situaţii temeinic justificate, utilizarea totală sau 

parţială a creditelor de angajament şi creditelor 

bugetare reţinute în proporţie de 10% pentru 

ordonatorii principali de credite ai bugetului de 

Nemodificat  
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crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

stat şi pentru Fondul naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate. 

36.  Art. 24. - Prin derogare de la prevederile art. 18 

alin. (3) din Legea responsabilităţii fiscal-

bugetare nr. 69/2010, republicată, cu 

modificările ulterioare, în anul 2020, începând 

cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă, se autorizează Ministerul Finanţelor 

Publice să aprobe modificarea prevederilor 

trimestriale ale ordonatorilor principali de 

credite ai bugetului de stat şi bugetului 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate, la titlul "Cheltuieli de personal" fără 

îndeplinirea condiţionalităţii prevăzute la alin. 

(4) şi (5) ale aceluiaşi articol. 

Nemodificat  

37.   

 

 

Art. 25. - Prin derogare de la prevederile art. 12 

alin. (1) lit. b) şi ale art. 26 alin. (5) din Legea 

nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale art. 3 

alin. (7) din Legea nr. 238/2019 pentru 

aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 

2020, plafonul soldului primar al bugetului 

general consolidat este de -58.501,9 milioane 

lei. 

4.Articolul 25 se modifică și va avea 

următroul cuprins: 

 

“Art.25.– Prin derogare de la prevederile art.12 

alin.(1) lit. b) și ale art.26 alin.(5) din Legea 

nr.69/2010, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și ale art.3 

alin.(7) din Legea nr.238/2019 pentru 

aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 

2020, plafonul soldului primar al bugetului 

general consolidat este de – 59.431,9 milioane 

lei. „ 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

 

Autor: grup parlamentar al PSD 

38.   

 

 

Art. 26. - Prin derogare de la prevederile art. 12 

alin. (1) lit. a)-d), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 

26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, 

republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi ale art. 2, art. 3 alin. (1), 

(2), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 238/2019: 

 

a)plafonul soldului bugetului general 

consolidat, exprimat ca procent în produsul 

intern brut, este în anul 2020 de -6,7%; 

 

b)plafonul cheltuielilor de personal ale 

bugetului general consolidat, exprimat ca 

procent în produsul intern brut, este de 10,1% 

în anul 2020; 

 

c)plafonul nominal al cheltuielilor totale, 

exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii 

Europene şi a altor donatori, pentru bugetul 

general consolidat este de 380.395,9 milioane 

lei, pentru bugetul de stat este de 208.487,3 

milioane lei, pentru bugetul fondului naţional 

unic de asigurări sociale de sănătate este de 

42.181,9 milioane lei, pentru bugetul 

instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau 

5.La articolul 26 literele a), c) și e) se 

modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

„Art.26. –  Prin derogare de la prevederile 

art.12 alin.(1) lit. a)-d), art.17 alin.(2), art.24 și 

art.26 alin.(4) și (5) din Legea nr.69/2010, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, precum și ale art.2, art.3 alin.(1), (2), 

(4), (5) și (6) din Legea nr.238/2019:  

 

a) plafonul soldului bugetului general 

consolidat, exprimat ca procent în produsul 

intern brut, este în anul 2020 de  - 6,79%; 

 

b) Nemodificat 

 

c) plafonul nominal al cheltuielilor totale, 

exclusiv asistența financiară din partea Uniunii 

Europene și a altor donatori, pentru bugetul 

general consolidat este de 381.325,9 milioane 

lei, pentru bugetul de stat este de 208.487,3 

milioane lei, pentru bugetul general 

centralizat al unităţilor administrativ-

teritoriale este de 78.916,9 milioane lei,pentru 

bugetul fondului național unic de asigurări 

sociale de sănătate este de 42.181,9 milioane 

lei, pentru bugetul instituțiilor/activităților 

finanțate integral și/sau parțial din venituri 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

parţial din venituri proprii este de 33.514,2 

milioane lei; 

 

d)plafonul nominal al cheltuielilor de personal 

din bugetul general consolidat este de 

109.736,9 milioane lei, pentru bugetul de stat 

este de 56.409,6 milioane lei, pentru bugetul 

general centralizat al unităţilor administrativ-

teritoriale este de 33.194,4 milioane lei şi 

pentru bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate 

integral şi/sau parţial din venituri proprii este 

de 18.487,0 milioane lei; 

 

 

e)plafonul nominal al soldului bugetului 

general consolidat este de -72.500,7 milioane 

lei, al soldului bugetului de stat este de -

74.300,5 milioane lei, al soldului bugetului 

fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate este zero şi al soldului bugetului 

instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau 

parţial din venituri proprii este de 1.761,8 

milioane lei; 

 

f)plafonul privind datoria publică, conform 

metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul 

anului 2020, este de 41% din produsul intern 

brut; 

 

g)plafonul privind finanţările rambursabile care 

pot fi contractate de către 

proprii este de 33.514,2 milioane lei; 

 

 

d) Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) plafonul nominal al soldului bugetului 

general consolidat este de – 73.430,7 milioane 

lei, al soldului bugetului de stat este de – 

75.230,5 milioane lei, al soldului bugetului 

fondului național unic de asigurări sociale de 

sănătate este zero și al soldului bugetului 

instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau 

parțial din venituri proprii este de 1.761,8 

milioane lei; 

 

f) Nemodificat 

 

 

 

 

g) Nemodificat 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale 

este în sumă de 1.500 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 1.800 milioane lei. 

Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile 

care poate fi autorizată pentru o 

unitate/subdiviziune administrativ-teritorială 

este de maximum 100 milioane lei anual; 

 

 

h)plafonul privind emiterea de garanţii de către 

Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi 

de către unităţile/subdiviziunile administrativ-

teritoriale, este de 18.000 milioane lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Nemodificat 

 

 

Autor: grup parlamentar al PSD 

39.   6.După articolul 26 se introduce un nou 

articol, articolul 261 cu următorul cuprins: 

 

261. - (1) Se majorează sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele 

locale  cu suma de 930.000 mii lei potrivit 

anexei nr.5 din prezenta ordonanță de 

urgență, astfel: 

 

a) 373.639 mii lei pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul 

județelor, pentru finanțarea serviciilor 

sociale din sistemul de protecție a copilului și 

a centrelor publice pentru persoane adulte 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

cu handicap; 

 

b) 43.059 mii lei pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor, orașelor, municipiilor, 

sectoarelor și municipiului București, pentru 

finanțarea serviciilor sociale din sistemul de 

protecție a copilului, a centrelor publice 

pentru persoane adulte cu handicap și a 

drepturilor asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav și 

indemnizațiile lunare de la nivelul 

sectoarelor municipiului București ; 

 

c) 513.302 mii lei, pentru echilibrarea 

bugetelor locale ale județelor și sectoarelor 

municipiului București. 

 

(2) Ministerul Finanțelor Publice este 

autorizat să introducă modificările 

corespunzătoare în volumul și structura 

bugetului de stat pe anul 2020. 

 

Autor: grup parlamentar al PSD 

40.   

 

 

Art. 27. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă 

7. Articolul 27 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

Art. 27. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă 

Tehnică legislativă 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

din prezenta ordonanţă de urgenţă. din prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

41.   8. După anexa nr. 4 se introduce o nouă 

anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul 

prevăzut în anexa care face parte integrantă 

din prezenta lege. 

Tehnică legislativă 

 

 

 

 

 

                

Anexa nr.5 

                 SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 
alocate pentru finanțarea unor cheltuieli ale autorităților administrației publice locale, pe anul 2020  

 
 

 
          

    

   

  - mii lei 

- 

  - mii 

lei - 

  - mii lei 

- 

 

  - mii lei 

- 

  

  - mii lei 

- 

 

  - mii lei 

- 

 

  - mii lei - 

 

  - mii lei - 

Nr. 

crt. 
Judeţul   

TOTAL 

(mii lei) 

  

Finanțarea cheltuielilor descentralizate 

la nivelul județelor   

Finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul  

sectoarelor municipiului Bucureşti   

Echilibrarea 

bugetelor 

locale ale 

județelor și 

sectoarelor 

municipiului 

București TOTAL din care pentru: TOTAL din care pentru: 
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Finanțarea 

serviciilor 

sociale 

din 

sistemul 

de 

protecţie a 

copilului  

  

Finanțarea 

centrelor 

publice 

pentru 

persoane 

adulte cu 

handicap 

Finanțarea 

serviciilor 

sociale 

din 

sistemul 

de 

protecţie a 

copilului  

  

Finanțarea 

centrelor 

publice 

pentru 

persoane 

adulte cu 

handicap 

  

Drepturile 

asistenţilor 

personali ai 

persoanelor 

cu handicap 

grav sau 

indemnizaţiile 

lunare 

0 1   2=3+6+10 3=4+5 4   5   6=7+8+9 7   8   9   10 

  T O T A L   1,158,069 373,639 178,855 1) 194,784 1) 0 0   0   0   784,426 

1   ALBA   19,749 10,638 3,688   6,950   0 0   0   0   9,111 

2   ARAD   25,388 5,415 2,866   2,549   0 0   0   0   19,973 

3   ARGEŞ   35,346 12,154 5,792   6,362   0 0   0   0   23,192 

4   BACĂU   35,669 14,726 6,181   8,545   0 0   0   0   20,943 

5   BIHOR   34,214 9,941 4,248   5,693   0 0   0   0   24,273 

6   BISTRIŢA-NĂSĂUD   20,994 5,099 3,040   2,059   0 0   0   0   15,895 

7   BOTOŞANI   23,071 9,044 5,036   4,008   0 0   0   0   14,027 

8   BRAŞOV   33,649 5,539 3,532   2,007   0 0   0   0   28,110 

9   BRĂILA   17,549 5,838 3,901   1,937   0 0   0   0   11,711 

10   BUZĂU   25,161 7,512 5,113   2,399   0 0   0   0   17,649 

11   CARAŞ-SEVERIN   16,430 5,781 3,839   1,942   0 0   0   0   10,649 

12   CĂLĂRAŞI   17,228 5,349 3,290   2,059   0 0   0   0   11,879 

13   CLUJ   43,133 8,099 3,632   4,467   0 0   0   0   35,034 

14   CONSTANŢA   41,098 13,184 5,803   7,381   0 0   0   0   27,914 

15   COVASNA   12,192 3,535 3,093   442   0 0   0   0   8,657 

16   DÂMBOVIŢA   29,913 7,266 3,892   3,374   0 0   0   0   22,647 

17   DOLJ   38,153 9,055 5,634   3,421   0 0   0   0   29,098 
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18   GALAŢI   30,699 5,588 4,025   1,563   0 0   0   0   25,111 

19   GIURGIU   16,118 4,958 2,065   2,893   0 0   0   0   11,160 

20   GORJ   19,140 6,316 2,969   3,347   0 0   0   0   12,824 

21   HARGHITA   18,331 6,987 4,938   2,049   0 0   0   0   11,344 

22   HUNEDOARA   23,318 6,405 2,386   4,019   0 0   0   0   16,913 

23   IALOMIŢA   15,500 4,119 2,068   2,051   0 0   0   0   11,381 

24   IAŞI   48,445 17,910 11,895   6,015   0 0   0   0   30,535 

25   ILFOV   29,548 3,317 1,151   2,166   0 0   0   0   26,231 

26   MARAMUREŞ   28,040 7,228 3,078   4,150   0 0   0   0   20,812 

27   MEHEDINŢI   14,589 5,691 2,942   2,749   0 0   0   0   8,898 

28   MUREŞ   32,607 13,486 3,988   9,498   0 0   0   0   19,121 

29   NEAMŢ   26,883 22,097 6,638   15,459   0 0   0   0   4,786 

30   OLT   25,272 9,220 4,252   4,968   0 0   0   0   16,052 

31   PRAHOVA   43,812 15,105 5,132   9,973   0 0   0   0   28,707 

32   SATU MARE   20,187 6,774 3,009   3,765   0 0   0   0   13,413 

33   SĂLAJ   12,777 6,984 3,147   3,837   0 0   0   0   5,793 

34   SIBIU   24,382 10,635 3,326   7,309   0 0   0   0   13,747 

35   SUCEAVA   41,025 13,043 5,650   7,393   0 0   0   0   27,982 

36   TELEORMAN   20,283 5,112 3,930   1,182   0 0   0   0   15,171 

37   TIMIŞ    43,023 14,196 7,048   7,148   0 0   0   0   28,827 

38   TULCEA   11,718 9,793 3,529   6,264   0 0   0   0   1,925 

39   VASLUI   22,718 22,579 10,949   11,630   0 0   0   0   139 

40   VÂLCEA   21,259 9,226 3,674   5,552   0 0   0   0   12,033 

41   VRANCEA   19,460 8,695 4,486   4,209   0 0   0   0   10,765 

42   

BUCUREȘTI  

(PRIMĂRIA 

CAPITALEI)   40,000                         40,000 

43   SECTOR 1   6,666                         6,666 

44   SECTOR 2   6,666                         6,666 

45   SECTOR 3   6,666                         6,666 
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46   SECTOR 4   6,666                         6,666 

47   SECTOR 5   6,666                         6,666 

48] SECTOR 6   6,666                         6,666 
1) 50% din necesarul fundamentat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza standardelor de cost pentru servicii sociale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 426 

/2020 
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Anexa B 

AMENDAMENTE RESPINSE 

În urma examinării online, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente la textul OUG nr.50/2020: 

Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

1.  Art. 10. –  

 

 

Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor în anexa nr. 3/23/02 la capitolul 

74.01 "Protecţia mediului" titlul 51 

"Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice" să diminueze cu suma de 603 mii lei 

creditele bugetare şi de angajament la alineatul 

51.01.01 "Transferuri către instituţii publice" şi 

să majoreze corespunzător creditele bugetare şi 

de angajament la alineatul 51.02.14 "Programe 

multianuale de mediu şi gospodărire a apelor" 

pentru finanţarea programelor multianuale 

prioritare de mediu şi gospodărire a apelor". 

Corespunzător se modifică şi celelalte anexe la 

bugetul acestuia şi se comunică Ministerului 

Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

Articolul 10 se modifică și va avea 

următorul cuprins:  

 

(1)Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor 

şi Pădurilor în anexa nr. 3/23/02 la capitolul 

74.01 "Protecţia mediului" titlul 51 

"Transferuri între unităţi ale administraţiei 

publice" să diminueze cu suma de 603 mii lei 

creditele bugetare şi de angajament la alineatul 

51.01.01 "Transferuri către instituţii publice" şi 

să majoreze corespunzător creditele bugetare şi 

de angajament la alineatul 51.02.14 "Programe 

multianuale de mediu şi gospodărire a apelor" 

pentru finanţarea programelor multianuale 

prioritare de mediu şi gospodărire a apelor". 

Corespunzător se modifică şi celelalte anexe la 

bugetul acestuia şi se comunică Ministerului 

Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

 

”(2) Cuantumul cheltuielilor aferente 

despăgubirilor civile acordate din bugetul 

Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor 

 

1.Cuantumul prevăzut pentru 

despăgubiri a fost încă din varianta 

inițială a bugetului de stat pe anul 

2020 (1.650 mii lei) mult sub 

necesar, situație care nu a fost 

corectată odată cu rectificarea 

bugetară. 

Sursa de finanțare: 

Reducerea cu suma 

corespunzătoare amendamentului 

propus a sumelor prevăzute la pct. 

45 Tit: 65 Ministerul Finanțelor 

Publice 

Cap. 5001 Cheltuieli-buget de stat 

Titlul V Fonduri de rezervă 

2. Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

prevăzute în anexa nr. 3/23/02 la capitolul 

74.01 "Protecţia mediului" titlul 59 ”Alte 

cheltuieli”, se stabilește la nivelul sumei de 

5.000 mii lei. Influența asupra bugetului 

ordonatorului de credite se regăsește în 

anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de 

urgență.” 

 

Autori: deputat UDMR Erdei-Dolóczki István 

senator UDMR Tánczos Barna 

3.  Art. 12. - În bugetul Ministerului Sănătăţii, din 

influenţa prevăzută la capitolul 56.01 

"Transferuri cu caracter general între diferite 

nivele ale administraţiei", titlul 51 "Transferuri 

între unităţi ale administraţiei publice", în sumă 

de 2.791.383 mii lei reprezentând atât credite 

bugetare, cât şi credite de angajament, suma de 

1.714.979 mii lei este aferentă alineatului 

51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către 

bugetul fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate" şi suma de 1.076.404 mii 

lei este aferentă alineatului 51.01.69 

"Transferuri de la bugetul de stat către bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat 

din aplicarea prevederilor legale referitoare la 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 

de sănătate". 

Articolul 12 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

(1) În bugetul Ministerului Sănătăţii, din 

influenţa prevăzută la capitolul 56.01 

"Transferuri cu caracter general între diferite 

nivele ale administraţiei", titlul 51 "Transferuri 

între unităţi ale administraţiei publice", în sumă 

de 2.791.383 mii lei reprezentând atât credite 

bugetare, cât şi credite de angajament, suma de 

1.714.979 mii lei este aferentă alineatului 

51.01.11 "Transferuri din bugetul de stat către 

bugetul fondului naţional unic de asigurări 

sociale de sănătate" şi suma de 1.076.404 mii 

lei este aferentă alineatului 51.01.69 

"Transferuri de la bugetul de stat către bugetul 

Fondului naţional unic de asigurări sociale de 

sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat 

din aplicarea prevederilor legale referitoare la 

 

1.Pandemia pe care o traversăm a 

evidențiat necesitatea și urgența 

derulării de investiții în secțiile de 

anestezie și terapie intensivă, astfel 

încât acestea să poată face față 

fluxului de pacienți în stare critică. 

2. Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 

de sănătate". 

 

”(2) Se autorizează Ministerul Sănătății să 

introducă la capitolul 66.01 "Sănătate", 

titlul 51 "Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice", articolul 51.02 

"Transferuri de capital", suma de 18.000 

mii lei reprezentând credite de angajament, 

din care 1.800 mii lei credite bugetare, 

pentru obiectiv Spitalul Judeţean Târgu 

Mureş - paturi ATI, Clinica Boli 

Infecțioase.” 

 

Autori: deputat UDMR Erdei-Dolóczki István 

senator UDMR Tánczos Barna 

4.  Art. 14. - Se majorează sumele defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor cu suma de 228.184 

mii lei, potrivit anexei nr. 3. 

Articolul 14 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

(1) Se majorează sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor cu suma de 228.184 mii lei, potrivit 

anexei nr. 3. 

 

”(2) Se majorează sumele defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul 

1.Pe perioada pandemiei de 

COVID-19, DGASPC-urile și 

instituțiile din subordine s-au 

confruntat cu cheltuieli pe care 

consiliile județene nu le-au putut 

acoperi, cheltuieli decurgând din 

natura situației de criză ivite sau 

impuse prin măsurile luate de  

autoritățile competente în privința 

prevenirii răspândirii infecției cu 

virusul SARS-COV-2 și combaterii 

efectelor acesteia. 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

judeţelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a) 

din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 

5/2020, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 2 şi 2 bis din 6 

ianuarie 2020, cu suma de 1.000.000 mii lei. 

 

(3) Ministerul Finanțelor publice virează 

bugetelor locale ale județelor sumele 

necesare, fundamentate de consiliile 

județene, în termen de 20 zile de la intrarea 

în vigoare a prezentei ordonanțe de 

urgență.” 

 

Autori: deputat UDMR Erdei-Dolóczki István 

senator UDMR Tánczos Barna 

Cheltuielile suplimentare au vizat 

asigurarea continuității acordării 

serviciilor sociale de tip rezidențial 

și familial categoriilor vulnerabile 

(copii, persoane vârstnice, persoane 

cu dizabilități, victime ale violenței 

domestice, persoane fără adăpost) 

în condițiile acoperirii costurilor cu 

hrana, medicamentele și plata 

drepturilor cuvenite beneficiarilor, 

precum și a costurilor cu 

materialele de protecție și de igienă 

atât pentru angajații proprii cât și 

pentru persoanele din categoriile 

vulnerabile vizate. Astfel, 

cheltuielile cu funcționarea 

DGASPC au crescut exponențial 

față de cele estimate la începutul 

anului 2020, iar rectificarea 

bugetară nu a asigurat necesarul de 

finanțare. 

2.Prin vot 

5.  1.La articolul 6 alineatul (1), literele a) şi b) 

se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"a) 15% la bugetul local al judeţului; 

b) 65% la bugetele locale ale comunelor, 

oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi 

Punctul 1 al articolului 20 se abrogă. 

 

 

Autor: Comisia pentru administratie publica 

CD si Senat 

1. 

2.Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe 

venit;" 

6.  2.La articolul 6 alineatul (1), litera e) se 

abrogă. 

Pct. 2 al art. 20 se abrogă. 

 

Autor: Deputat UDMR – Szabo Odon 

Comisia pentrut învățământ, ştiinţă, tineret şi 

sport 

Comisia pentru administratie publica CD si 

Senat 

1.Deja bugetele instituțiilor de 

cultură sunt mult diminuate din 

cauza lipsei veniturilor proprii, 

fiind închise datorită ordonanțelor 

militare. 

2.Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 

7.  3.La articolul 6, alineatul (9) se abrogă. Punctul 3 al articolului 20 se abrogă. 

 

Autor: Comisia pentru administratie publica 

CD si Senat 

1. 

2.Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 

8.   După articolul 20 se introduce un nou 

articol, art. 201, cu următorul cuprins: 

 

”Art. 201  

(1) Din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziţia Guvernului se alocă suma de 

740.000 mii lei pentru finanțarea instituțiilor 

publice de spectacole și concerte din 

subordinea autorităților administrației publice 

locale ale unităților administrativ-teritoriale din 

județe, respectiv teatre, opere, filarmonici, într-

un cont distinct deschis pe seama direcțiilor 

generale regionale ale finanțelor 

publice/administrațiilor județene ale finanțelor 

1.Revenirea la textul initial este 

imperativă deoarece cu ocazia 

rectificării bugetului de stat pe anul 

2020, Executivul a abrogat 

prevederea din textul inițial al Legii 

nr. 5/2020 conform căreia o cotă de 

3% din impozitul pe venit era 

destinată finanțării instituțiilor 

publice de spectacole și concerte. 

Totodată, nu au fost prevăzute 

măsuri de contracarare a efectelor 

modificărilor propuse, astfel că 

instituțiile beneficiare sunt în 

imposibilitatea de a-și achita 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

publice. 

 

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se repartizează 

unităților administrativ-teritoriale proporțional 

cu ponderea cheltuielilor în anul 2020 cu 

această destinație ce revine fiecărei unități 

administrativ-teritoriale în totalul cheltuielilor 

cu această destinație ale unităților 

administrativ-teritoriale, dar nu mai mult de 

30.000 mii lei. 

 

(3) Direcțiile generale regionale ale finanțelor 

publice/administrațiile județene ale finanțelor 

publice virează până la data de 15 iulie 2020 

sumele reprezentând cheltuielile aferente 

perioadei ianuarie-iunie, iar  pentru perioada 

august-decembrie până la data de 10 a fiecărei 

luni.” 

 

Autori: deputat UDMR Erdei-Dolóczki István 

senator UDMR Tánczos Barna 

obligațiile, îndeosebi cele salariale, 

exact în perioada pandemiei.  

Pe perioada aferentă stărilor de 

urgență și de alertă instituite, 

această categorie de salariați se află 

în cea mai vulnerabilă situație: 

interzicerea spectacolelor și a 

concertelor nu le permite să atragă 

venituri proprii, dar în același timp, 

fiind personal plătit din fonduri 

publice, nu poate beneficia nici de 

alte măsuri de sprijinire a 

angajaților, cum ar fi acordarea de 

indemnizații pentru întreruperea 

activității angajatorului (șomajul 

tehnic).   

2.Prin vot 

9.  4.Articolul 25 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"Art. 25 

În scopul limitării riscurilor asumate de către 

stat în utilizarea instrumentelor de datorie, 

pentru operaţiunile de administrare a pasivelor 

Se abroga. 

 

Autor: Comisia pentru administratie publica 

CD si Senat 

1. 

2.Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

şi a operaţiunilor cu instrumente financiare 

derivate, Ministerul Finanţelor Publice poate 

selecta firme de avocatură pentru prestarea de 

servicii de consultanţă juridică privind 

elaborarea, negocierea şi încheierea 

documentaţiei-cadru şi a documentaţiei 

aferente acestor tipuri de operaţiuni în limita 

sumei de 1.000 mii lei, cu respectarea 

legislaţiei privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică. În acest sens, în bugetul 

propriu al Ministerului Finanţelor Publice, la 

capitolul 54.01 «Alte servicii publice 

generale», titlul 20 «Bunuri şi servicii» pentru 

anul 2020, sunt prevăzute credite de 

angajament în sumă de 1.000 mii lei şi credite 

bugetare în sumă de 1.000 mii lei." 

10.   

 

 

Art. 21. - (1)Directorii direcţiilor generale 

regionale ale finanţelor publice/Şefii 

administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, 

prin decizie, procedează la o nouă repartizare 

a sumelor aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. 

(1) lit. d) din Legea nr. 5/2020, în condiţiile 

prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din 

acelaşi act normativ, astfel cum au fost 

Art. 21 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

”Art. 21 Directorii direcţiilor generale 

regionale ale finanţelor publice/Şefii 

administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, 

prin decizie, procedează la repartizarea sumelor 

aferente cotelor prevăzute la art. 6 din Legea 

bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu 

regularizarea corespunzătoare pentru 

perioada în care cotele au fost repartizate în 

1.Consecința amendamentului 

referitor la pct. 1-3 ale art. 20 de 

modificare a cotelor de repartizare 

a veniturilor din mpozitul pe venit 

2.Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

acestea modificate prin art. 20 pct. 1 din 

prezenta ordonanţă de urgenţă, şi a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale, 

majorate potrivit anexei nr. 3. 

 

(2)Sumele aflate în contul prevăzut la art. 6 

alin. (1) lit. e) din Legea nr. 5/2020, încasate 

până la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe de urgenţă, se alocă judeţelor, 

comunelor, oraşelor şi municipiilor 

proporţional cu planul stabilit potrivit 

prevederilor alin. (1). 

 

(3)Repartizarea prevăzută la alin. (1) se face 

utilizând modelul de calcul transmis de 

Ministerul Finanţelor Publice în termen de 5 

zile de la publicarea prezentei ordonanţe de 

urgenţă a Guvernului în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, cu respectarea prevederilor 

art. 6 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 5/2020. 

mod diferit.” 

 

Autor: Comisia pentru administratie publica 

CD si Senat 

11 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din   Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr.5/2020 

Obiectiv nou de investiții 

La anexa 3/26 se introduce un obiectiv nou de 

investiții Spitalul Clinic Județean de Urgență 

Târgu Mureș pentru realizarea următoarelor 

obiective : 

- “Construire corp clădire vestiare”  

1.Obiectivul “ Construire corp 

clădire vestiare personal” a fost 

aprobat prin Ordin al ministrului 

sănătății nr. 835/2019, iar 

“Amenajare structura spitalizare de 

zi” a fost aprobat prin Ordin al 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

Spitalul Clinic Județean de Urgență din 

Târgu Mureș 

Obiective:  

- ”Construire corp clădire vestiare 

personal” 

- ”Amenajare structura spitalizare de zi” 

- “Amenajare structura spitalizare de zi”  

 

prin alocare bugetară a sumei  31.000 mii lei 

credite de angajament și 8.000 mii lei credite 

bugetare. 

 

Autor: deputat Florin Buicu (PSD) 

deputat Dinu Socotar (PSD) 

senator Horia Soporan (PSD) 

         Membrii Comisiei pentru sănătate Senat 

 

ministrului  sănătății nr.528/2019. 

ANMCS a încadrat Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Târgu Mureș 

în categoria ”încredere redusă” din 

cauza lipsei acestor entități propuse 

spre finanțare. 

Sursa de finanțare: Prin transferuri 

de la bugetul de stat către bugetul 

Ministerului Sănătății , prin 

creșterea deficitului bugetar  

2.Prin vot 

12 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din   Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr.5/2020 

Obiectiv nou de investiții 

Spitalul Clinic Județean de Urgență din 

Târgu Mureș 

Obiective:  

“Construirea unui Centru de Arși și 

reorganizarea departamentelor: Urgență, 

ATI, Chirurgie Bloc Operator” 

La anexa 3/26 se introduce un obiectiv nou de 

investiții Spitalul Clinic Județean de Urgenta 

Târgu Mureș pentru realizarea următoarelor 

obiective : 

“Construirea unui Centru de Arși și 

reorganizarea departamentelor: Urgență, ATI, 

Chirurgie Bloc Operator” 

prin alocare bugetară a sumei  297.000 mii lei 

credite de angajament și 5.000 mii lei credite 

bugetare. 

 

Autor: dep.Florin Buicu (PSD)  

deputat Dinu Socotar (PSD) 

senator Horia Soporan (PSD) 

1.Finanţarea obiectivului de 

investiţii se va realiza din fonduri 

externe rambursabile, de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii, precum şi din alte surse 

legal constituite, în limita sumelor 

aprobate anual cu această 

destinaţie, conform programelor de 

investiţii publice aprobate potrivit 

legii, ,  prin creșterea deficitului 

bugetar. 

 ANMCS a încadrat Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Târgu Mureș 

în categoria ”încredere redusă” din 

cauza lipsei acestor entități propuse 

spre finanțare.  

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

 

       Membrii Comisiei pentru sănătate Senat 

2.Prin vot 

 

13 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din   Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr.5/2020 

Obiectiv nou de investiții 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii 

Grigore Alexandrescu București  

Obiectiv: 

“Construirea unui Centru de Arși și 

reorganizarea departamentelor: Urgenta, 

ATI, Chirurgie ” 

La anexa 3/26 se introduce un obiectiv nou de 

investiții Spitalul Clinic de Urgență pentru 

Copii Grigore Alexandrescu București pentru 

realizarea următoarelor obiective : 

“Construirea unui Centru de Arși și 

reorganizarea departamentelor: Urgență, ATI, 

Chirurgie Bloc Operator” 

prin alocare bugetară a sumei  371.000 mii lei 

credite de angajament și 5.000 mii lei credite 

bugetare. 

 

Autor: dep.Florin Buicu (PSD)  

deputat Dinu Socotar (PSD) 

senator Horia Soporan (PSD) 

 

Membrii Comisiei pentru sănătate Senat 

1.Finanţarea obiectivului de 

investiţii se va realiza din fonduri 

externe rambursabile, de la bugetul 

de stat, prin bugetul Ministerului 

Sănătăţii, precum şi din alte surse 

legal constituite, în limita sumelor 

aprobate anual cu această 

destinaţie, conform programelor de 

investiţii publice aprobate potrivit 

legii,  prin creșterea deficitului 

bugetar  

2.Prin vot 

 

Camera 

Deputaţilor 

14 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din   Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr.5/2020 

 Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI 

Transferuri între unități ale administrației 

publice 

Se suplimentează Titlul VI Transferuri  între 

unități ale administrației publice , cu suma  de 

18.000 mii lei credite bugetare pentru 

obiectiv Spitalul Județean Târgu Mureș -  

paturi ATI, Clinica Boli Infecțioase  

 

Autor: dep.Florin Buicu (PSD) 

deputat Dinu Socotar (PSD) 

senator Horia Soporan (PSD) 

Membrii Comisiei pentru sănătate Senat 

1.Sursa de finanțare: la capitolul 

66.01 "Sănătate", titlul 51 

"Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice", articolul 

51.02 "Transferuri de capital", 

2.Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 



48 

Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

15 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din   Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr.5/2020 

 Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI 

Transferuri între unități ale administrației 

publice 

Se suplimentează Titlul VI Transferuri  între 

unități ale administrației publice , cu suma  de 

26.000 mii lei pentru dotări la Spitalul 

Municipal Fălticeni 

 

Autor: dep.Emanuel Ungureanu (USR) 

         dep.Maricela Cobuz  (PSD) 

1.Sursa de finanțare: la capitolul 

66.01 "Sănătate", titlul 51 

"Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice", articolul 

51.02 "Transferuri de capital", 

2.Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 

16 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din   Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr.5/2020 

Obiectiv nou de investiții 

Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj 

La anexa 3/26 se introduce un obiectiv nou de 

investiții Spitalul Pediatric Monobloc din Cluj 

prin alocare bugetară a sumei  150.000 mii lei 

credite de angajament . 

 

Autor: dep.Emanuel Ungureanu (USR) 

1.Sursa de finanțare: Prin 

transferuri de la bugetul de stat 

către bugetul Ministerului Sănătății 

, prin creșterea deficitului bugetar  

2.Prin vot 

 

Camera 

Deputaţilor 

17 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din   Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr.5/2020 

 Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI 

Transferuri între unități ale administrației 

publice 

Se suplimentează Titlul VI Transferuri  între 

unități ale administrației publice , cu suma  de 

20.000 mii lei pentru reparații, dotări la 

Spitalul clinic de boli Infecțioase și 

pneumoftiziologie dr. Victor Babeș 

Timisoara 

Autori: dep.Simonis Alfred (PSD) 

Dep.Gavriliță Bianca 

Dep.Suciu Matei 

Sen Dogariu Eugen 

Sen Diaconu Adrian 

Membrii Comisiei pentru sănătate Senat 

1.Sursa de finanțare: la capitolul 

66.01 "Sănătate", titlul 51 

"Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice", articolul 

51.02 "Transferuri de capital", 

2.Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 

18 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din   Legea bugetului de stat pe anul 2020 

La anexa 3/26 se introduce un obiectiv nou de 

investiții  Institutul Regional de Oncologie 

Timișoara prin alocare bugetară a sumei  

1.Sursa de finanțare: Prin 

transferuri de la bugetul de stat 

către bugetul Ministerului Sănătății 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

nr.5/2020 

Obiectiv nou de investiții 

Institutul Regional de Oncologie Timișoara 

 

50.000 mii lei credite de bugetare pentru 

lucrări construcție finalizare 

Autori: dep.Simonis Alfred (PSD) 

Dep.Gavriliță Bianca 

Dep.Suciu Matei 

Sen Dogariu Eugen 

Sen Diaconu Adrian 

Membrii Comisiei pentru sănătate Senat 

, prin creșterea deficitului bugetar  

2.Prin vot 

 

19 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 

5/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 2 

din 6 ianuarie 2020 

Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI 

Transferuri între unități ale administrației 

publice 

Se suplimentează Titlul VI Transferuri  între 

unități ale administrației publice, cu suma de 

5000 mii lei pentru dotări la Spitalul 

Județean de Urgență Buzău 

 

Autor: deputat Nicolaie-Sebastian-Valentin 

RADU, grup parlamentar PSD 

1.Sursa de finanțare: la capitolul 

66.01 "Sănătate", titlul 51 

"Transferuri între unități ale 

administrației publice", articolul 

51.02 "Transferuri de capital" 

2.Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 

20 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 

5/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 2 

din 6 ianuarie 2020 

Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI 

Transferuri între unități ale administrației 

publice 

Se suplimentează Titlul VI Transferuri  între 

unități ale administrației publice, cu suma de 

3000 mii lei pentru dotări la Spitalul 

Municipal Râmnicu Sărat 

 

Autor: deputat Nicolaie-Sebastian-Valentin 

RADU, grup parlamentar PSD 

Membrii Comisiei pentru sănătate Senat 

1.Sursa de finanțare: la capitolul 

66.01 "Sănătate", titlul 51 

"Transferuri între unități ale 

administrației publice", articolul 

51.02 "Transferuri de capital" 

 

Spitalul municipal Râmnicu Sărat 

este spital suport pentru tratarea 

bolnavilor de coronavirus. 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

2.Prin vot 

21 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 

5/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 2 

din 6 ianuarie 2020 

Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI 

Transferuri între unități ale administrației 

publice 

Se suplimentează Titlul VI Transferuri  între 

unități ale administrației publice, cu suma de 

1000 mii lei pentru dotări la Spitalul 

Orășenesc Nehoiu 

 

Autor: deputat Nicolaie-Sebastian-Valentin 

RADU, grup parlamentar PSD 

Membrii Comisiei pentru sănătate Senat 

1.Sursa de finanțare: la capitolul 

66.01 "Sănătate", titlul 51 

"Transferuri între unități ale 

administrației publice", articolul 

51.02 "Transferuri de capital" 

2.Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 

22 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din   Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr.5/2020 

 Capitolul 66.01, Grupa 51, Titlul VI 

Transferuri între unități ale administrației 

publice 

Se suplimentează Titlul VI Transferuri  între 

unități ale administrației publice , cu suma  de 

3.000 mii lei pentru dotări la Spitalul de 

Recuperare Sf. Gheorghe – Botoșani, secția 

îngrijiri paliative 

 

Autori: dep.Tamara Ciofu (PSD) 

Dep.Costel Lupașcu 

Membrii Comisiei pentru sănătate Senat 

1.Sursa de finanțare: la capitolul 

66.01 "Sănătate", titlul 51 

"Transferuri între unităţi ale 

administraţiei publice", articolul 

51.02 "Transferuri de capital", 

2.Prin vot 

Camera 

Deputaţilor 

23 Anexa 3/26 Ministerul Sănătăţii din Legea 

bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020 

Capitolul 66.02, Titlul VI Transferuri între 

unităţi ale administraţiei publice 

Se suplimentează Titlul VI Transferuri între 

unităţi ale administraţiei publice, cu suma de 

10.000 mii lei pentru achiziţia de medicamente, 

reactivi, dezinfectanţi, echipament de protectie, 

dotări la: 

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. 

Apostol Andrei Galaţi; 

- Spitalul de boli infecţioase Sf. Cuv 

1.Sursa de finanțare: La capitolul 

66.02 – „Sănătate”: 

Titlul 51 „Transferuri între unităţi 

ale administraţiei publice”: 

- articolul 51.01 - „Transferuri 

curente”; 

- articolul 51.02 - „Transferuri de 

capital”. 

Camera 

Deputaţilor 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

Parascheva Galaţi; 

- Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi; 

- Spitalul Orãşenesc Tg. Bujor. 

 

Autori amendament: 

Butunoi Ionel-Daniel– senator PSD 

Dobrovici-Bacalbașa Nicolae – deputat PSD 

Georgescu Laura – deputat PSD 

Mărgărit Mitică-Marius – deputat PSD 

Popa Florin – deputat PSD 

Roșca Lucreția – deputat PSD 

2.Prin vot 

24 Anexa 3/26 Ministerul Sănătății  

din   Legea bugetului de stat pe anul 2020 

nr.5/2020 

 

Se propune suplimentarea creditelor de 

angajament cu 3.000 mii lei pentru finanţarea a 

200 de proceduri complete de fertilizare în 

vitro, care includ şi costurile cu medicaţia.  

 

 

Autor: dep.Florin Stamatian  (PNL) 

1.Susţinerea în continuare a 

Subprogramului de fertilizare in 

vitro şi embriotransfer doar prin 

surse proprii nu este suficientă 

pentru stimularea fertilităţii şi 

natalităţii în România. Statisticile 

prezintă în acest sens cifre 

îngrijorătoare cu privire la evoluţia 

demografică în următorii ani. Se 

propune finanţarea a cel puţin 200 

de proceduri FIV complete, la 

costul total de 15.000 de 

lei/procedură. 

 

Sursa de finanţare: Prin 

redistribuirea creditelor de 

angajament Anexa nr. 3 / 26 / 01 / 

Ministerul Sănătăţii / Grupa 58 / 
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Nr. 

crt. 
Text ordonanță de urgență 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea 

1. Argumente pentru  susţinere 

2. Argumente pentru respingere  

 

Cameră 

decizională 

 Titlul X Proiecte cu finanțare din 

fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar   2014- 

2020 

2.Prin vot 
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