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AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 
 

Cu adresele nr. L.521/2017 şi nr PLx.7/2017, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului şi Comisia pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor au primit spre dezbatere şi avizare proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018. 

În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 19 voturi pentru şi 11 voturi împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale (Anexa 3/25), cu amendamentele admise cuprinse în Anexa 1. 

În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 18 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerului 
Cercetării și Inovării (Anexa 3/61), cu amendamentele admise cuprinse în Anexa 2. 

Comisiile reunite au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor prezenți, să avizeze favorabil bugetul Ministerul Tineretului şi Sportului 
(Anexa 3/21), cu amendamentele admise cuprinse în Anexa 3.    

Bugetul Academiei Române (Anexa 3/37), a fost avizat favorabil cu 17 voturi pentru, 5 voturi împotrivă și 3 abțineri, cu 
amendamentele admise cuprinse în Anexa 4.    

Bugetul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (Anexa 3/56), a fost avizat favorabil cu 17 voturi pentru și 10 voturi împotrivă, 
cu amendamentele respinse cuprinse în Anexa 5. 
 
 
         PREŞEDINTE                                         PREŞEDINTE 
        Ecaterina ANDRONESCU        Camelia GAVRILĂ                                        
 
 
       SECRETAR                    SECRETAR 
                 Liliana SBÎRNEA                                                                            Robert Nicolae TURCESCU                                                                                                
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  ANEXA  1 
AMENDAMENTE   

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2018 
Anexa nr. 3/25 - Ministerul Educaţiei Naţionale  

 
Nr. 
crt.  

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/grupa/ 
titlul/articol/alineat 

Text amendament propus (autor, 
apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ sursa 
de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 
1.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 

Educației Naționale 6501 
Cap. Învățământ, Titlul: 
Activități nefinanciare, Art. 
7101 Active fixe Alin. 
710101 Construcții  
 

Se propune alocarea sumei de 1.000.000 
lei Universității Naționale de Artă 
Teatrală și Cinematografică ”Ion Luca 
Caragiale” din București pentru 
achiziționarea Studioului de Teatru 
Casandra.  
Autori: Comisiile pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Studioul de Teatru 
Casandra, în urma unui proces de 
retrocedare, se află în posesia unor 
persoane private, UNATC nemaiavând 
un studio de teatru necesar desfășurării 
procesului pedagogic și de creație.  
Sursa de finanţare: Bugetul de stat  

 

2.  Anexa 3/25/13 Capitolul 
6510, Subcapitolul 021,Grupa 
10, Titlul I Cheltuieli de 
personal , Articol 01, Alineat 
08 Titlul, art. 1 – Fond 
premii.  

Se propune alocarea a 10.000 mii  lei 
pentru finanțarea organizării și premierii 
elevilor din cadrul  olimpiadelor, 
concursurilor artistice si sportive școlare 
la nivel național și internațional. 
 

Autor: Deputat USR Cristina-Ionela 
Iurișniți,  Grupurile Parlamentare 

USR 

Motivare: Având în vedere alocarea 
bugetară precedentă de 5.505.631 lei 
care a fost insuficientă pentru 
susținerea și încurajarea 
performanțelor școlare, consider că 
este nevoie de suplimentarea acestui 
plafon atât pentru organizarea în 
condiții optime a acestor concursuri 
cat si pentru recompensarea elevilor, 
dar și a cadrelor didactice care obțin 
rezultate excepționale la concursurile 
școlare. 
Sursa de finanţare: Prin redistribuire 
între unitățile administrației publice, 
prin micșorarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
cu 10.000 din Cap 5001 Subcapitol 10 
Grupa 10 Art. 02 Alin. 02 

 

3.  Anexa 3/25/13 Capitolul Se propune majorarea cu 6.000 mii lei a  Motivare: Este necesară  
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6510, Subcapitolul 11, 
Paragraf 02, II Credite 
Bugetare – Casa Corpului 
Didactic  
 

fondurilor alocate pentru Casa Corpului 
Didactic pentru pregătirea profesională 
specializată a personalului didactic din 
învățământul preuniversitar liceal 
 

Autor: Deputat USR Cristina-Ionela 
Iurișniți,  Grupurile Parlamentare 

USR 

suplimentarea fondurilor alocate 
Caselor Corpului Didactic pentru 
pregătirea şi dezvoltarea continuă a 
cadrelor didactice la nivel liceal, 
întrucât aceasta reprezintă un drept și 
o obligație, garantate de Legea 
nr.1/2011. Fondurile alocate până în 
prezent pentru pregătirea profesională 
specializată au fost insuficiente, iar 
cadrele didactice au fost nevoite să 
suporte din buzunar, costurile aferente 
pregătirii profesionale, deși conform 
legii cadru a educației naționale sunt 
gratuite.  
Sursa de finanţare: Prin redistribuire 
între unitățile administrației publice, 
prin micșorarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului, 
cu 10.000 din Cap 5001 Subcapitol 10 
Grupa 10 Art. 02 Alin. 02 

4.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 – Anexa nr. 3, 
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, 
Titlul VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 29 ”Alte transferuri 
de capital către instituții 
publice” 
 

Se propune alocarea sumei de 100 mii  lei 
pentru demararea elaborării unei 
documentaţii tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice cf. 
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016,  in 
vederea construirii și amenajării unui 
bazin de înot didactic  pentru școlile din 
Municipiul Bistrița in vederea  
desfășurării cursurilor de înot pentru 
ciclul primar și gimnazial.  
 

Autor: Deputat USR Cristina-Ionela 
Iurișniți,  Grupurile Parlamentare 

USR 
 

Motivare: În contextul ratei crescute a 
obezității în rândul copiilor și pentru 
promovarea unui stil de viață sănătos, 
a educației pentru sănătate în școli, 
respectând obiectivele asumate de 
MEN  în Planul multianual integrat 
pentru promovarea sănătății și a 
educației pentru sănătate, precum si 
cele din Strategia Națională de 
Sănătate 2014-2020, se impune 
necesitatea  suplimentarii fondurilor 
alocate pentru construirea unui bazin 
de înot didactic în municipiul Bistrița  
pentru promovarea sporturilor acvatice 
ca mijloc de dezvoltare fizică și 
psihică pentru tineri.  
Sursa de finanţare: Se diminuează 
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capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de 
stat”, paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 38, 
”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 100 mii lei. 

5.  Anexa nr.3 / 25 / 29 
 

Suplimentarea cu 7.300 mii lei pentru 
obiectivul de investiții ce are in vedere 
construcția unor noi “Spatii de cazare in 
zona Aulei La Universitatea din Brașov”. 
Cod obiectiv 509. 
 

Autor: Deputat USR Tudor-Vlad 
Benga, Grupurile Parlamentare USR 

 
 

Motivare: În prezent este nevoie de 
construcția unor noi spatii de cazare a 
studenților la Braşov deoarece avem 
peste 10.000 de studenţi din alte 
localităţi, iar capacitatea de cazare în 
căminele existente este de doar 4200 
de locuri. Sumele sunt necesare pentru 
demararea efectiva a construcției unui 
nou cămin, terenul fiind deja în 
proprietatea Universității Transilvania.  
Derularea efectivă a obiectivului de 
investiții a început în anul 2016, iar 
nealocarea sumelor necesare pune în 
pericol dezvoltarea sistemului de 
învățământ românesc și a economiei 
prin lipsa numărului de specialiști 
necesar pieței forței de muncă. 
Sursa de finanțare: Ajustări 
financiare în cadrul Ministerului 
Educației. 

 

6.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 – Anexa nr. 3, 
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, 
Titlul VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 29 ”Alte transferuri 
de capital către instituții 

Alocarea sumei de 24.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului: „Reabilitarea 
termică a grădinițelor și școlilor din 
județul Arad” 
 

Autor: Deputat USR Sergiu Cosmin 
Vlad, Grupurile Parlamentare USR 

 
 
 

Motivare: Efectuarea  acestei 
investiţii este necesara pentru 
reabilitarea termică a grădinițelor și 
școlilor din județul Arad. 
Sursa de finanţare: Se diminuează 
capitolul 5001 ”Cheltuieli - buget de 
stat”, paragraful 51, Titlul VI 
”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, alineatul 38, 
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publice” 
 

”Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 24.000 mii lei. 

7.  Anexa nr. 3 /25/01 Ministerul 
Educației Naționale/ 
Capitolul 5000/Grupa 
10/Titlul Cheltuieli de 
personal 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/25/01 Ministerul 
Educației Naționale/Capitolul 
5000/Grupa 10/Titlul Cheltuieli de 
personal cu suma de 40.000 mii de lei în 
vederea finanţării a 200 de posturi pentru 
profesori consilieri din cabinetele 
școlare/interșcolare de asistență 
psihopedagogică din cadrul Serviciului 
de Evaluare și Orientare Școlară și 
Profesională  

Autor: Deputat USR Lavinia Cosma, 
Grupurile parlamentare USR 

Motivare: Este nevoie pentru 
sprijinirea elevilor în orientarea 
profesională/alegerea carierei să fie 
asigurate fondurile necesare angajării 
de profesori consilieri.  
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 40.000 mii de lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/28/Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 5001/72/ 
TITLUL XIV Active financiare. 

 

8.  Anexa nr. 3 /25/01 Ministerul 
Educației Naționale/ 
Capitolul 5000/Grupa 
10/Titlul Cheltuieli de 
personal 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/25/01 Ministerul 
Educației Naționale/Capitolul 
5000/Grupa 10/Titlul Cheltuieli de 
personal cu suma de 20.000 mii de lei în 
vederea finanţării a 100 de posturi de 
profesori logopezi (asigurarea de servicii 
de terapii logopedice, furnizate prin 
centrele şi prin cabinetele logopedice 
interşcolare) 
Autor: Deputat USR Lavinia Cosma, 

Grupurile parlamentare USR 

Motivare: Unul din 10 elevi are 
probleme de vorbire sau asociate, însă 
numărul logopezilor este insuficient 
raportat la numărul elevilor care au 
nevoie de servicii de terapii 
logopedice, furnizate prin centrele şi 
prin cabinetele logopedice 
interşcolare.  
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 20.000 mii de lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/28/Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 5001/72/ 
TITLUL XIV Active financiare 

 

9.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 – Anexa nr. 3, 
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, 
Titlul VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 

Se alocă suma de 950.000 Lei pentru 
reabilitarea Colegiului Tehnic „Aurel 
Vlaicu” din municipiul Baia Mare. 
 

Autor: Deputat USR Duruș Vlad 
Emanuel, Grupurile parlamentare 

USR 
 

Motivare: Imobilele aparţinătoare 
unităţii de învăţământ au nevoie de 
reabilitare interioară şi extrioară, 
precum şi anvelopare termică, plus 
lucrări conexe acestei intervenţii. 
Sursa de finanţare: Se diminuează 
capitolul 5001 „Cheltuieli - buget de 
stat”, paragraful 51, Titlul VI 
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Alineat 29 ”Alte transferuri 
de capital către instituții 
publice” 

„Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
„Transferuri de capital”, alineatul 38, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 950.000  lei 

10.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 – Anexa nr. 3, 
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, 
Titlul VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 29 ”Alte transferuri 
de capital către instituții 
publice” 

Se alocă suma de 500.000 Lei pentru 
reabilitarea Şcolii Gimnaziale „Theodor 
Mihali” din localitatea Boiu Mare, 
judeţul Maramureş 
 

Autor: Deputat USR Duruș Vlad 
Emanuel, Grupurile parlamentare 

USR 
 

Motivare: Clădirea a suferit 
deteriorări cauzate de furtuna din data 
de 17.09.2017, care i-a distrus 
acoperişul şi, implicit, s-au produs 
deteriorări ale holurilor şi ale sălilor de 
clasă situate la ultimul nivel.  
Sursa de finanţare: Se diminuează 
capitolul 5001 „Cheltuieli - buget de 
stat”, paragraful 51, Titlul VI 
„Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
„Transferuri de capital”, alineatul 38, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 500.000  lei 

 

11.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 – Anexa nr. 3, 
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, 
Titlul VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 29 ”Alte transferuri 
de capital către instituții 
publice” 

Se alocă suma de 460.000 Lei pentru 
reabilitarea Şcolii Gimnaziale „Regina 
Maria” din localitatea Băiuţ, judeţul 
Maramureş 
 

Autor: Deputat USR Duruș Vlad 
Emanuel, Grupurile parlamentare 

USR 
 

Motivare: Clădirea a suferit 
deteriorări cauzate de furtuna din data 
de 17.09.2017, care i-a distrus 
acoperişul şi, implicit, s-au produs 
deteriorări ale holurilor şi ale sălilor de 
clasă situate la ultimul nivel.  
Sursa de finanţare: Se diminuează 
capitolul 5001 „Cheltuieli - buget de 
stat”, paragraful 51, Titlul VI 
„Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
„Transferuri de capital”, alineatul 38, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 460.000  lei 

 

12.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2018 – Anexa nr. 3, 
Capitolul 5001 - ”Cheltuieli - 
buget de stat”, Paragraf 51, 

Se alocă suma de 30.000.000 Lei pentru 
reabilitarea termică a şcolilor şi 
grădiniţelor din judeţul Maramureş. 
 

Motivare: Există un număr mare de 
imobile aparţinătoare unităţilor de 
învăţământ din judeţul Maramureş 
care au nevoie de reabilitare termică 
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Titlul VI ”Transferuri între 
unități ale administrației 
publice”, articolul 02 
”Transferuri de capital”, 
Alineat 29 ”Alte transferuri 
de capital către instituții 
publice” 

Autor: Deputat USR Duruș Vlad 
Emanuel, Grupurile parlamentare 

USR 
 

pentru a se diminua cheltuielile cu 
încălzirea pe durata lunilor în care se 
înregistrează temperaturi mai joase.  
Sursa de finanţare: Se diminuează 
capitolul 5001 „Cheltuieli - buget de 
stat”, paragraful 51, Titlul VI 
„Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 02 
„Transferuri de capital”, alineatul 38, 
„Programul Național de Dezvoltare 
Locală” cu suma de 30.000.000  lei 

13.  Anexa nr. 3 / 25 /02/Capitol 
5001/Grupa71/Titlul XIII –
ACTIVE 
NEFINANCIARE/Alineat 01 

Se propune alocarea sumei de 100.000 lei 
pentru amenajarea unei grădinițe de tip 
after-school în care să funcționeze o 
grupă de copii cu program prelungit, în 
cadrul unei unități școlare din comuna 
Tămășeni, județul Neamț, imobil aflat în 
administrarea Primăriei Tămășeni.  

Autor: Deputat USR Iulian Bulai 

Motivare: Un grup de părinți au 
inițiat demersuri față de Primăria 
comunei Tămășeni privind înființarea 
unui program de  after school în cadrul 
Grădiniței cu program normal din 
comună. Primăria a identificat spațiul 
în interiorul unei clădiri pe care o 
administrează, dar nu deține fondurile 
necesare amenajării și dotării spațiului 
pentru noua destinație.  
Sursa de finanțare: Ministerul 
Educației Naționale  

 

14.  Anexa nr. 3 / 25 /02/Capitol 
5001/Grupa10/Titlul I – 
CHELTUIELI DE 
PERSONAL/ Articolul01 

Se propune alocarea a 100.000 lei pentru 
salarizarea personalului calificat ce va fi 
angajat la grupa de grădiniță cu program 
prelungit.  
Autor: Deputat USR Iulian Bulai 

Motivare: Pentru funcționarea noii 
grupe de grădiniță cu program 
prelungit este nevoie de angajați care 
să susțină și programul de după 
amiază.  
Sursa finanțării: Ministerul Educației 
Naționale 

 

15.  ANEXA NR.3/26/02  
Capitolul           65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 273.375 mii lei 
necesară reabilitării clădirii Grădiniței cu 
program normal cu două grupe din 
localitatea Bobocea, comuna Sita 
Buzăului, județul Covasna. 
 
Autor: Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Proiectul în valoare totală 
de 1.080.594 mii lei ,se află în curs de 
demarare în cadrul PRET ,fiind 
finanțat din bugetul de stat cu suma de 
807.219 mii lei, iar sumă solicitată de 
273.375 mii lei reprezintă contribuția 
locală necesară finalizării proiectului. 
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Sursa de finanțare: Bugetul  
Ministerul Educației Naționale 

16.  ANEXA NR.3/26/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 320.139 lei necesară 
reabilitării și modernizării  clădirii 
Grădiniței cu program normal cu două 
grupe din localitatea Ciumernic, comuna 
Sita Buzăului, județul Covasna. 
 
Autor: Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Proiectul în valoare totală 
de 1.246.130 mii lei ,se află în curs de 
demarare în cadrul PRET ,fiind 
finanțat din bugetul de stat cu suma de 
925.991 mii lei, iar sumă solicitată de 
320.139 mii lei reprezintă contribuția 
locală necesară finalizării proiectului 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerul Educației Naționale 

 

17.  ANEXA NR.3/26/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 47.184 mii  lei 
necesară  reabilitării,modernizării și 
dotării Grădiniței din satul Crasna nr 
1227 din comuna Sita Buzăului ,județul 
Covasna. 
 
Autor: Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Suma este necesară pentru 
asigurarea contribuției locale pentru 
proiectul de finanțare din programul 
PNDL, 
conform documentului depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale în 
valoare totală de 551.505,13 mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat 
prin programul PNDL 

 

18.  ANEXA NR.3/26/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 123.969 mii  lei 
necesară  reabilitării și modernizării  
Scolii Gimnaziale Nicolae Russu nr 228 
din comuna Sita Buzăului ,județul 
Covasna. 
 
Autor: Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Suma este necesară pentru 
asigurarea contribuției locale pentru 
proiectul de finanțare din programul 
PNDL, conform documentului depus 
la Ministerul Dezvoltării Regionale în 
valoare totală de 2.226.171 mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat 
prin programul PNDL 

 

19.  ANEXA NR.3/26/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 78.930 mii  lei 
necesară  reabilitării și consolidării  
Scolii Gimnaziale nr 3 din comuna Sita 
Buzăului județul Covasna. 
 
Autor: Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Suma este necesară pentru 
asigurarea contribuției locale pentru 
proiectul de finanțare din programul  
PNDL, conform documentului depus 
la Ministerul Dezvoltării Regionale în 
valoare totală de  1.334.801 mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat 
prin programul PNDL 

 

20.  ANEXA NR.3/26/02  Alocarea sumei de 38.500  mii  lei Motivare: Suma este necesară pentru  
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Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

necesară reabilitării, dotării  și 
modernizării  Scolii Gimnaziale nr 509 
din comuna Sita Buzăului ,județul 
Covasna. 
Autor: Senator PMP Gheorghe Baciu 

asigurarea contribuției locale pentru 
proiectul de finanțare din programul  
PNDL, conform documentului depus 
la Ministerul Dezvoltării Regionale în 
valoare totală de  1.449.160,75 mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat 
prin programul PNDL 

21.  ANEXA NR.3/26/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 63.635,64  mii  lei 
necesară demolării și construirii imobil 
nou al Scolii Primare Valea Dobârlăului 
din  Comuna Dobârlău, județul Covasna. 
 
Autor: Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Suma este necesară pentru 
asigurarea contribuției locale pentru 
proiectul de finanțare din programul  
PNDL 2, conform documentului depus 
la Ministerul Dezvoltării Regionale în 
valoare totală de  1.032.589,43 mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat 
prin programul PNDL2 

 

22.  ANEXA NR.3/26/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 58.238,22  mii  lei 
necesară reabilitării ,modernizării și 
extinderii imobilului Grădiniței Dobârlău 
din  Comuna Dobârlău, județul Covasna. 
 
Autor: Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Suma este necesară pentru 
asigurarea contribuției locale pentru 
proiectul de finanțare din programul  
PNDL 2, 
conform documentului depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale în 
valoare totală de  981.306,35 mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat 
prin programul PNDL2 

 

23.  ANEXA NR.3/26/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 105.598,80  mii  lei 
necesară reabilitării ,modernizării și 
extinderii imobilului Scolii Gimnaziale 
din  Comuna Dobârlău, județul Covasna. 
 
Autor: Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Suma este necesară pentru 
asigurarea contribuției locale pentru 
proiectul de finanțare din programul  
PNDL 2, conform documentului depus 
la Ministerul Dezvoltării Regionale în 
valoare totală de  1.742.087,46 mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat 
prin programul PNDL2 

 

24.  ANEXA NR.3/26/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 52.988,32  mii  lei 
necesară reabilitării ,modernizării și 
extinderii imobilului Scolii Gimnaziale 
din  satul Lunca Marcușului, Comuna 
Dobârlău, județul Covasna. 

Suma este necesară pentru asigurarea 
contribuției locale pentru proiectul de 
finanțare din programul  PNDL 2, 
conform documentului depus la 
Ministerul Dezvoltării Regionale în 
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Autor: Senator PMP Gheorghe Baciu 

valoare totală de  792.513,82 mii lei. 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat 
prin programul PNDL2 

25.  ANEXA NR.3/26/02  
Capitolul            65 
Subcapitolul    01 
Titlul                 71 
Articol              01.01 

Alocarea sumei de 53.519,69  mii  lei 
necesară reabilitării ,modernizării și 
extinderii imobilului Scolii Gimnaziale 
din  satul Mărcuș, Comuna Dobârlău, 
județul Covasna. 
 
Autor: Senator PMP Gheorghe Baciu 

Motivare: Suma este necesară pentru 
asigurarea contribuției locale pentru 
proiectul de finanțare din programul  
PNDL 2, conform documentului depus 
la Ministerul Dezvoltării Regionale în 
valoare totală de  1.037.768,69 mii lei 
Sursa de finanțare: Bugetul de stat 
prin programul PNDL2 

 

26.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, 
65000151 TITLUL VI  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 
 

Propunem includerea pentru anul 2018 a 
sumei de 2.000 mii lei destinată înființării  
Centrului atestat de formare continuă în 
limbile minorităţilor naţionale. 
Propuneri 2018 .... 3.682.860 mii lei 
 
 
Autori: Deputaţi UDMR Korodi Attila, 

Kelemen Hunor, Szabó Ödön, Biró 
Zsolt, Biró Rozália, Erdei D. István, 
senatori UDMR Cseke Attila, Derzsi 
Akos, Tánczos Barna, Novák Csaba-

Zoltán 

Motivare: La art. 99, alin. (1) din 
Legea nr. 1/2011 a educației naționale 
se prevede faptul că centrele de 
formare continuă fac parte dintre 
unitățile conexe ale MEN: “Unităţile 
conexe ale Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 
sunt: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 
casele corpului didactic, centrele 
atestate de formare continuă în limbile 
minorităţilor naţionale, Centrul 
Naţional de Instruire Diferenţiată, 
Unitatea pentru Finanţarea 
învăţământului Preuniversitar, palatele 
şi cluburile copiilor.” Amendamentul 
propune asigurarea finanțării înființării 
și cheltuielilor curente ale centrului. 
Sursa de finanțare: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale, 8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de muncă,  
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale, 12 Ajutoare de stat 

 

27.  Anexa 3/25 Ministerul 
Educației Naționale, Anexa 
nr. 3 / 25 / 29 COD 

Propunem majorarea sumei prevăzute 
pentru acest obiectiv cu 2.599 mii lei 
Complex Sportiv multifuncțional 

Motivare: Valoarea investiției totale 
este de 5.187,5 mii lei, lucrările fiind 
începute în urmă cu șase ani. 
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OBIECTIV 1015 
Complex Sportiv 
multifuncțional Stadionul 
Mic pentru Clubul Sportiv 
Școlar Sfântu Gheorghe 
 

Stadionul Mic pentru Clubul Sportiv 
Școlar Sfântu Gheorghe 
Propuneri 2018…2.999 mii lei 
 
Autori: Deputați UDMR Benkő Erika, 
Márton Árpád, Kulcsár Terza József, 

Szabó Ödön, Biró Zsolt, Erdei D. 
István, senatori UDMR Fejér László 
Ödön, Tánczos Barna, Novák Csaba-

Zoltán 

Suma solicitată ar asigura finalizarea 
lucrărilor.  
Sursa de finanțare: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale, 8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de muncă,  
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale, 12 Ajutoare de stat 

28.  Anexa 3/25 Ministerul 
Educației Naționale, 6500 
INVATAMANT 
BUGET DE STAT, 6501 
Învățământ 
  71 Titlul XIII Active 
nefinanciare 
    01 Active fixe 
       01 Construcții 
 
 

Solicităm includerea în Programul 
Național de Dezvoltare Locală a 
obiectivului “Reabilitare clădire corp C5, 
învăţământ primar din cadrul Liceului 
Teoretic German Johann Ettinger”, 
municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare.   
Propuneri 2018….. 1.590 mii lei 
 
Autori: Deputaţi UDMR Szabó Ödön, 
Bíró Zsolt,  Erdei D. István, Magyar 

Loránd,  senatori UDMR Turos 
Loránd, Novák Csaba-Zoltán, Tánczos 

Barna 
 

Motivare: Ţinând cont de protocolul 
primei sesiuni a grupului de lucru 
româno-german privind situaţia 
învăţământului în limba germană din 
România din cadrul comisiei mixte 
guvernamentale româno-germane 
pentru probleme ale etnicilor germani 
din România, anul 2011, Având în 
vedere protocolul celei de-a XVII – a 
sesiuni a Comisiei guvernamentale 
româno-germane pentru minoritatea 
germană din România Berlin, 2-3 
aprilie 2014, MEN are obligaţia de a 
include în listele de investiţii 
amenajările sălilor de clasă la Liceul 
German Johan Ettinger în clădirea 
fostului internat precum şi luarea unor 
măsuri de îmbunătăţire a 
infrastructurii şcolare, în special în 
ceea ce priveşte renovarea şi, după 
caz, extinderea clădirii liceului. 
Finanţarea acestei lucrări de către 
Municipiul Satu Mare nu este posibilă 
dat fiind bugetul limitat al acestuia, 
precum și măsurile fiscale recent 
adoptate de Guvern, prin care se 
diminuează considerabil veniturile 
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municipiului. 
Sursa de finanțare: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale, 8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de muncă,  
01 Acțiuni generale economice și 
comerciale, 12 Ajutoare de stat 

29.  Anexa 3/25 Ministerul 
Educației Naționale Cod 
program 43, Proiectul privind 
reabilitarea infrastructurii 
școlare 

Se propune alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru izolație termică (geamuri 
termopane), Grup Școlar Huedin, jud. 
Cluj. 
 

Autori: Deputaţi PNL Stamatian 
Florin, Oros Adrian, Moldovan Sorin 
Grupurile parlamentare ale PNL din 

Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Se dorește izolarea termică, 
amplasarea geamurilor termopan 
pentru a minimiza cheltuielile cu 
căldura.  
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma reorganizării 
ANAF şi din majorarea şi impozite şi 
taxe estimate de MF la 5 miliarde lei. 

 

30.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ 
Capitolul 5001, Grupa/Titlu 
71, articol 03, Titlul 
”Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe”  
(pag. 34) 
 

Fonduri pentru construcția, renovarea și 
întreținerea instituțiilor de învățământ 
pentru ca toți elevii să aibă cursuri într-un 
singur schimb, de dimineață. Solicităm 
suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale cu suma de 150.000 
mii lei pentru Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe. 
 
 

Autori: Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Motivare: Toţi elevii din România 
trebuie să aibă acces la un act 
educaţional de calitate. Prin faptul că 
unii elevi învață în două sau chiar trei 
schimburi, nu putem vorbi despre 
şanse egale între elevi şi nici nu putem 
aştepta ca sistemul de învăţământ 
preuniversitar să genereze 
performanţă. De exemplu, astfel de 
situații regăsim în aproape toate 
sectoarele din Municipiul București, în 
aproape toate municipiile, reşedinţă de 
judeţ, precum şi în zonele peri-urbane 
în care s-au construit cartiere noi și în 
care autoritățile publice locale nu au 
reuşit să adapteze sistemul educațional 
la evoluţiile demografice. Statistic 
vorbind, în București învață în două 
schimburi 81% dintre elevi, 2% - în 
trei schimburi, şi numai un procent de 
18% merg într-un singur schimb. 
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Supra-aglomerările din școli trebuie 
evitate, iar pentru aceasta autoritățile 
publice locale împreună cu Ministerul 
Educației și Ministerul Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene trebuie să 
demareze un proiect de construire sau 
extindere de școli pe baza unor studii 
de prognoză demografică. 
Dezavantajele învățământului în două 
schimburi sunt numeroase şi au fost 
semnalate atât de către elevi, cât şi de 
către părinţi. Astfel: 
• Studiile de specialitate, psiho-
pedagogice, demonstrează că actul de 
predare învățare trebuie să se 
desfășoare în prima partea a zilei; 
• De multe ori, siguranţa elevilor este 
pusă în pericol, atunci când cursurile 
se finalizează la ore inadecvate actului 
de învăţare, respectiv orele 18:00 sau 
19:00; 
• Lipseşte timpul necesar pentru 
efectuarea temelor pentru acasă, 
precum şi timpul pentru odihnă al 
elevilor; 
• Influenţează negativ dezvoltarea 
copiilor şi elevilor atât prin lipsa 
timpului necesar activităţilor 
extracuricculare, cât şi în ceea ce 
priveşte relaţiile de familie. Orele de 
curs în schimbul doi intră în conflict 
cu programele părinţilor, afectându-le 
viaţa privată şi viaţa profesională a 
acestora; 
• Un alt factor important este 
alimentaţia necorespunzătoare, elevii 
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trecând peste cele mai importante 
mese ceea ce conduce la scăderea 
capacităţii de învăţare şi memorare şi 
de asemenea poate provoca 
îmbolnăviri ulterioare. 
Nu în ultimul rând, este încălcată 
egalitatea de şanse pentru că unii 
copii, care învaţă dimineaţa, 
beneficiază de anumite condiţii, faţă 
de ceilalţi elevi, care au dreptul 
constituţional la aceleaşi condiţii de 
învăţare. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din Anexa 
3/25/02 ca urmare a implementării art. 
8 a LEN 1/2011. 

31.  Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Anexa 3/25/02 Capitol 6510, 
subcapitol 59, art. 01, Titlul 
”Burse” 

Burse pentru învățământul profesional și 
investiții în calitatea actului educațional. 
Solicităm triplarea numărului de burse 
pentru învăţământul profesional. 
Solicităm ca din anul școlar 2018-2019 
statul să prevadă minim 100.000 de locuri 
bugetare pentru învăţământul profesional. 
Astfel, solicităm suplinirea bugetului 
Ministerului Educației cu suma de 
2.400.000 mii lei. 

 
Autori: Grupurile parlamentare ale 

PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
  

Motivare: În urmă cu 10 ani, 
România avea 277.000 de absolvenți 
de școli profesionale pe an. Acum 
avem de trei ori mai puțini. Astăzi țara 
noastră se confruntă cu cel mai mare 
deficit de forță de muncă din Europa. 
Peste 72% dintre companiile din 
România sunt în căutare de forță de 
muncă. De multe ori sunt nevoite să 
caute specialiști în alte țări. Toţi 
investitorii îşi doresc mai multe şcoli 
profesionale. Toţi oamenii de afaceri 
confirmă că lipsa acestor şcoli aduc 
prejudicii în bugetele firmelor şi 
respectiv în bugetul local/național. 
România și-a pierdut din 
competitivitate și în clasamentul IMD 
este pe poziția 50 din 61 de țări. 
România trebuie să ofere tineri 
generații o cale în viață prin asigurarea 
unui învățământ profesional de 
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calitate. În acest moment, absolvenții 
de liceu şi şcoli profesionale câștigă cu 
25% - 31% mai mult decât cei care au 
terminat doar ciclul primar și 
gimnazial. Prin urmare, este nevoie de 
suplimentarea bugetului pentru 
„învăţământul profesional” pentru: 
1. Perfecţionarea maiştrilor şi 
profesorilor de specialitate care predau 
în şcolile profesionale; 
2. Adaptarea manualelor pentru 
învăţământul profesional, a curriculei 
şcolare la realităţile producţiei; 
3. Investiţii în laboratoare şi cămine; 
4. Creşterea numărului de burse.  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din Anexa 
3/25/02 ca urmare a implementării art. 
8 a LEN 1/2011. 

32.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ 
Capitolul 6510, Grupa/Titlu 
71, articol 03, Titlul 
”Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe” 
 
 
 

Solicităm suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale cu suma 
de 15.000 mii lei pentru Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe. 
 

Autori: Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

  

Motivare: La fiecare început de an 
școlar constatăm că există peste mii de 
şcoli şi grădiniţe fără autorizaţie de 
funcţionare. Cifra de 100.000 de elevi 
pentru care şcoala este una fără 
autorizaţie de funcţionare este una cât 
se poate de reală. Autorizaţiile de la 
ISU trebuie obținute în următoarele 
luni, în consecință toate clădirile cu 
probleme vor necesita reparații, 
modificări sau expertize în plus. Banii 
sunt necesari şi pentru racordarea 
şcolilor din mediul rural la apă curentă 
şi canalizare.  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din Anexa 
3/25/02 ca urmare a implementării art. 
8 a LEN 1/2011. 
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33.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, 
Capitolul 6510, Subcapitol 
04, Titlul ”Învăţământ 
secundar” 
 

Generalizarea programului Şcoală după 
Şcoală prin acordarea sumei de 250.000 
mii lei pentru învăţământul secundar. 
 

Autori: Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
  

Motivare: O recompensă și un sprijin 
real pentru sute de mii de familii care-
și duc copiii la școală ar putea fi 
supravegherea și educarea pe tot 
parcursul zilei prin programul 
"afterschool" generalizat. Programul 
After school are triplu efect: educație 
pe tot parcursul zilei, suplimentarea 
veniturilor profesorilor și intrarea 
părinților pe piața muncii. Programul 
"After school” poate ajuta aproape un 
milion de copii prin alocarea din 
partea statului a unui tichet valoric 
exclusiv pentru program în vederea 
formării, educării și supravegherii. 
Conform tuturor studiilor 
internaționale, un astfel de program 
poate reduce rata abandonului școlar 
simțitor și poate stimula copiii care nu 
sunt școlarizați în acest moment să se 
întoarcă la școală. Ministrul educației 
confirmă că anual în România școala 
pierde peste 100.000 de copii.  Din 
acest motiv propunem generalizarea 
programului ”Şcoală după şcoală”.  
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din Anexa 
3/25/02 ca urmare a implementării art. 
8 a LEN 1/2011. 

 

34.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, 
Capitolul 5010, Titlul 10, Art. 
01, Alin 01 ”Salarii de bază” 

 

Plata sumelor restante conform 
sentințelor judecătorești. Solicităm 
suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale cu suma de 500.000 
mii lei  pentru plata restanțelor salariale 
ale profesorilor. 

Autori: Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Creșterea alocărilor 
bugetare în 2018 pentru plata sumelor 
datorate salariaților în baza  sentințelor 
judecătorești și a legii nr. 85/2016, de 
la 5% la 50% din fondurile necesare 
pentru executarea hotărârilor 
judecătoreşti devenite executorii până 
la 31 decembrie 2017, având ca obiect 
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acordarea de daune-interese moratorii 
sub forma dobânzii legale pentru plata 
eşalonată a sumelor prevăzute în titluri 
executorii prin care s-au acordat 
drepturi salariale personalului din 
învăţământ. 

35.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ 
Capitolul 6510, Grupa/Titlu 
71, articol 03, Titlul 
”Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe” 
 

Constituirea unui fond special destinat 
acoperirii cheltuielilor anti-incediu. 
Solicităm suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale cu suma 
de 10.000 mii lei pentru cheltuieli cu 
fondul special destinat acoperirii 
cheltuielilor anti-incediu. 
 

Autori: Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Motivare: Constituirea unui fond 
special destinat acoperirii cheltuielilor 
necesare pentru desfășurarea activității 
conform standardelor impuse prin 
Legea 146/2017, privind apărarea 
împotriva incendiilor, pentru a evita 
situația închiderii a peste 80% dintre 
căminele studențești din România 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din Anexa 
3/25/02 ca urmare a implementării art. 
8 a LEN 1/2011. 

 

36.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ 
Capitolul 6510, Subcapitol 
11, Paragraf 03, Titlul ” 
Internate si cantine pentru 
elevi” 

 

Susținerea cheltuielilor de cazare și masă 
pentru elevii din mediile defavorizate 
care sunt înmatriculați la o formă de 
învățământ profesional-dual. Solicităm 
suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale cu suma de 180.000 
mii lei pentru cheltuieli legate de cazarea 
elevilor care provin din medii 
defavorizate și sunt înmatriculați la o 
formă de învățământ profesional-dual. 
 

Autori: Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

Motivare:Învățământului profesional-
dual este implementat foarte bine în 
Braşov, Sibiu, Alba, Făgăraş şi 
Timişoara. Absolvenții din aceste 
centre sunt angajați în proporție de 
peste 98%. În același timp, penuria 
forței de muncă și lipsa de calificări a 
tinerilor face ca antreprenorii din țara 
noastră să caute angajați în alte țări. 
România are nevoie de absolvenţi bine 
calificaţi pe piaţa muncii. În acest 
moment statisticile nu ne sunt 
favorabile deloc: unul din patru tineri 
este şomer, iar 16% dintre tinerii 
români cu vârste cuprinse între 18 şi 
24 de ani nu studiază şi nici nu 
urmează niciun curs de formare 
profesională. Aceste cifre ne spun clar: 
avem mare nevoie de învăţământ dual. 
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Pentru a creşte competitivitatea şi 
profesionalizarea absolvenţilor 
români, atelierele şcolilor pot fi dotate 
cu echipamente moderne de către 
mediul de afaceri. Statul roman nu-şi 
permite să facă o astfel de investiţie 
însă ar trebui să facă eforturi pentru a 
atrage tinerii din mediile defavorizate 
pentru a îmbrățișa o meserie. În acest 
scop, ar trebui să construiască 
internate și să le susțină pe cele 
existente deja unde elevii să 
beneficieze de cazare și masă gratuite. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din Anexa 
3/25/02 ca urmare a implementării art. 
8 a LEN 1/2011. 

37.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, 
Capitolul 5010, Titlul 10, Art. 
01, Alin 01 ”Salarii de bază” 

 

Solicităm suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale cu suma 
de 72.000 mii lei pentru dublarea 
numărului de consilieri școlari.  
 

Autori: Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

Motivare: În acest moment există un 
singur consilier educațional la 800 de 
elevi. În același timp, România se 
confruntă cu cea mai mare cifră de 
abandon școlar și cu tineri care ies din 
școală fără o șansă pe piața muncii. 
Considerăm că este necesar ca în 
fiecare unitate de învățământ cu 
personalitate juridică, să funcționeze 
un cabinet de consiliere psihologică, 
unde să-și desfășoare activitatea un 
psiholog școlar, care să aibă în 
evidență un număr de 400 de elevi, și 
nu 800. În acest moment există 1943 
de psihologi în școli. Dacă s-ar aplica 
principiul ca la fiecare 400 de elevi să 
există câte un cabinet de consiliere, ar 
fi nevoie de 4080 de psihologi/ 
sociologi/consilieri în carieră. Este 
nevoie de un efort financiar și logistic 
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pentru a diminua abandonul școlar și 
creșterea calității actului educațional. 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumelor din Anexa 
3/25/02 ca urmare a implementării art. 
8 a LEN 1/2011. 

38.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
Capitol 6510, Subcapitol 11, 
Paragraf 03, Titlul: ”Internate 
și cantine pentru elevi” 

Solicităm suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale cu suma 
de 35.000 mii lei pentru respectarea 
angajamentelor OUG 81/2016 privind 
gratuitatea elevilor din mediul rural 
în internate. 

Autori: Deputat PNL Florica 
Cherecheș, Grupurile parlamentare 
ale PNL din Camera Deputaţilor şi 

Senat 

Motivare: Acest amendament vine în 
sprijinul încurajării tinerilor de a urma 
o formă de învățământ profesional și 
de a descuraja abandonul școlar în 
rândul tinerilor din mediul rural. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 35.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni generale / 
Capitolul 5000/Grupa 30/TITLUL III 
Dobânzi 

 

39.  Ministerul Educației 
Naționale Anexa 3/25 

Introducerea în anexă a obiectivului de 
investiții „Reabilitare și modernizarea 
(inclusiv dotarea) Grădiniței din comuna 
Suseni, județul Mureș” cu suma de  245 
mii lei in anul 2018.  
 

Autor: Deputat PMP Dr. Marius 
Pascan 

Motivare:  Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât suma 
reprezintă valoarea cofinanțării de la 
bugetul local al comunei SUSENI  
pentru anul 2018. Proiectului 
menționat este în valoare de 1.007.765 
lei, este semnat contract de finanțare și 
este finanțat prin PNDR, iar suma 
solicitată nu poate fi asigurată din 
bugetul local al comunei Suseni, iar în 
cazul nefinanțării obiectivului, există 
riscul de a se pierde finanțarea acestui 
proiect. 
Sursa de finanţare: - 

 

40.  Ministerul Educației 
Naționale - Anexa 3/25 

Reabilitare infrastructura școlară din 
comuna Danes – 500 mii lei. 
 

Autor: Deputat PMP Dr. Marius 
Pascan 

Motivare: Este necesară modernizarea 
unităților de învățământ din comuna 
pentru a da egalitate de șanse de studiu 
elevilor din comună cu cei din mediul 
urban. 
Sursa de finanţare: - 

 



20 

 

41.  Ministerul Educației 
Naționale - Anexa 3/25 

Construire Şcoală gimnazială cu 10 săli 
de clasă în sat Cheţani, Comuna Cheţani, 
Judeţul Mureş, rest de executat – 1.215 
mii lei. 

Autor: Deputat PMP Dr. Marius 
Pascan 

Motivare: Este necesară modernizarea 
unităților de învățământ din comuna 
pentru a da egalitate de șanse de studiu 
elevilor din comună cu cei din mediul 
urban. 
Sursa de finanţare: - 

 

42.  Ministerul Educației 
Naționale - Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului  
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor tehnologii 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Extindere, reabilitare și modernizare 
Școala Generala Poienile Zagrii, comuna 
Zagra, județul Bistrița Năsăud” cu suma 
de 1.238 mii lei.  
 
Autor:  Deputat PMP Ionuț Simionca 

Motivare: Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât populația 
comunei se află în creștere, fiind 
nevoie de creșterea numărului de săli 
de clasa precum și modernizarea 
acestora. 
Sursa de finanțare: Prin redistribuire 
între unitățile administrației publice, 
din Fondul de Rezervă al Guvernului. 

 

43.  Ministerul Educației 
Naționale - Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului  
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor tehnologii 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare Școala Generala Alunișul, 
comuna Zagra, județul Bistrița Năsăud” 
cu suma de  920 mii lei. 
 
Autor:  Deputat PMP Ionuț Simionca 

Motivare: Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în prezent 
clădirea în care funcționează se află 
într-o stare avansată de uzură. 
 
Sursa de finanțare: Prin redistribuire 
între unitățile administrației publice, 
din Fondul de Rezervă al Guvernului. 

 

44.  Ministerul Educației 
Naționale - Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului  
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii învățământului 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare și modernizare Școala Sita 
din localitatea Sita, comuna Spermezeu, 
județul Bistrița Năsăud” cu suma de 663 
mii lei. 
 
Autor:  Deputat PMP Ionuț Simionca 

Motivare: Se propune admiterea 
amendamentului, întrucât în prezent 
clădirea în care funcționează se află 
într-o stare avansată de uzură. 
 
Sursa de finanțare: Prin redistribuire 
între unitățile administrației publice, 
din Fondul de Rezervă al Guvernului. 
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preuniversitar; utilizarea 
noilor tehnologii 

45.  Ministerul Educației 
Naționale - Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului  
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor tehnologii 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Proiect Tehnic, execuție și dotare Sala 
Festivități în localitatea Cepari, comuna 
Dumitra, județul Bistrița Năsăud” cu 
suma de 900 mii lei. 
 
Autor:  Deputat PMP Ionuț Simionca 

Motivare: În vederea desfășurării în 
condiții optime a diverselor 
manifestări culturale din localitatea 
Cepari. 
 
Sursa de finanțare: Prin redistribuire 
între unitățile administrației publice, 
din Fondul de Rezervă al Guvernului. 

 

46.  Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului 
de investiţii ”Modernizarea Şcolii 
generale <Ion Borcea> din Agigea”, cu 
suma de 1.500 mii lei. 
 

Autor: Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

 
 
 
 

Motivare: Este necesară construirea 
unui etaj suplimentar pentru crearea de 
săli de clasa moderne, cu grupuri 
sanitare, elemente ajutătoare pentru 
copiii cu dizabilităţi şi laboratoare de 
specialitate, dotate cu materiale 
didactice specifice, de ultimă 
generaţie. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Resurse generale  

 

47.  Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 65.01 "Învățământ" 
- Programul "Acordarea de 
ajutor financiar în vederea 
stimulării acordării de 
calculatoare"  
 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului 
de investiţii ”Achiziţionare calculatoare / 
laptop-uri si video-proiectoare pentru 
Şcoala Gimnazială Dunăreni, comuna 
Aliman”, cu suma de 30 mii lei. 
 

Autor: Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: Este necesară 
achiziţionarea de calculatoare/ laptop-
uri şi video-proiectoare, deoarece toate 
manualele sunt însoţite de CD-uri, 
care nu pot fi însă folosite din cauza 
absenţei aparaturii. 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
fondului de rezervă al Guvernului 

 

48.  Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 
a obiectivului de investiţii ”Achiziţionare 
mobilier – bănci pentru Şcoala 
Gimnaziala Dunăreni”, cu 
suma de 30 mii lei. 

Motivare: Se propune admiterea 
amendamentului pentru achiziţionarea 
a 100 de bănci şcolare, destinate unui 
număr de 4 săli de clasă, care în 
prezent nu  sunt mobilate, motiv 
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Autor: Deputat PMP Robert-Nicolae 

Turcescu 

pentru care momentan cursurile se 
desfăşoară în două schimburi. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Resurse generale 

49.  Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului 
de investiţii ”Modernizarea celor două 
grădiniţe din comuna Cobadin (Cobadin 
şi Viisoara)”, cu suma de 1.000 mii lei. 
 

Autor: Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: De mai bine de 40 ani, 
numărul sălilor de clasă în cele două 
unităţi a rămas acelaşi, în ciuda 
faptului că natalitatea în comună a 
crescut.  
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Resurse generale 

 

50.  Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului 
de investiţii ”Amenajare/Construire hol 
acces din incinta şcolii către grupurile 
sanitare şi construire grup sanitar pentru 
persoanele cu dizabilităţi la Şcoala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” 
Costineşti, cu suma de 95 mii lei. 

Autor: Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: Grupurile sanitare ale 
Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” 
din Costineşti se afla în exteriorul 
clădirii în care se află sălile de clasă. 
Astfel, pentru a ajunge la toaletă, 
elevii au de străbătut aproximativ 30 
metri prin frig în timpul iernii. De 
asemenea, şcoala nu are un grup 
sanitar  destinat persoanelor cu 
dizabilităţi, deşi în unitatea şcolară 
învaţă şi copii cu dificultăţi 
locomotorii. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Realocare sume prin transferul de la 
alte unităţi ale administraţiei publice 

 

51.  Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului 
de investiţii ”Renovare Şcoala cu cls. I-
VIII Văleni, comuna Dobromir”, cu suma 
de 1.350 mii lei. 
 

Autor: Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: Se propune admiterea 
amendamentului întrucât şcoala nu are 
suficiente clase şi se învaţă în trei 
schimburi. Este astfel urgentă 
extinderea clădirii.  
Sursa de finanţare: Diminuarea 
fondului de rezervă al Guvernului. 

 

52.  Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25 

Introducerea în Anexa 3/25 
a obiectivului de investiţii 

Motivare: De mai bine de 40 ani, 
numărul sălilor de clasă în cele două 
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 ”Modernizarea celor două grădiniţe de 
stat din  oraşul Eforie”, cu suma de 1.193 
mii lei. 

Autor: Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

unităţi a rămas acelaşi, în ciuda 
faptului că natalitatea în comună a 
crescut.  
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Resurse generale 

53.  Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului 
de investiţii ”Modernizarea celor două 
şcoli şi a grădiniţe de stat din oraşul 
Hârşova”, cu suma de 1.000 mii lei. 
 

Autor: Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: Pentru eficientizarea 
actului instructiv-educativ şi obţinerea 
unor autorizaţii de funcţionare a 
instituţiilor de învăţământ din oraş este 
necesară mansardarea Şcolii 
Gimnaziale nr. 1, extinderea LT 
”I.Cotovu”, construirea a doua săli de 
clasă şi modernizarea centralei termice 
de la Şcoala Port, precum şi 
construirea unei scări exterioare şi 
extinderea GOP ”Tic-Pitic”. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Resurse generale 

 

54.  Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului 
de investiţii ”Dotare cu materiale 
didactice şi elemente de mobilier a Şcolii 
Gimnaziale nr.1 Saligny”, cu suma de 
150 mii lei. 
 

Autor: Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: Se propune admiterea 
amendamentului deoarece materialele 
didactice existente în şcoala sunt 
învechite şi deteriorate. De asemenea, 
elemente ale băncilor sunt desprinse şi 
pot genera accidentări ale copiilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Resurse generale 

 

55.  Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului 
de investiţii ”Amenajare Liceu Teoretic şi 
sala de sport în oraşul Negru Vodă”, cu 
suma de 913,5 mii lei. 
 
 

Autor: Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: Se propune admiterea 
amendamentului întrucât atât Liceul 
Teoretic Negru Vodă, cât şi sala de 
sport, sunt într-un grad avansat de 
degradare. Este nevoie de reparaţii 
interioare şi exterioare pentru ca elevii 
să-şi poată desfăşura activitatea în 
condiţii de curăţenie şi siguranţă. 
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Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Resurse generale 

56.  Ministerul Educației 
Naționale 
Anexa nr. 3/25 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului 
de investiţii: „Achiziţionare microbuz 
pentru transport elevi”, cu suma de 120 
mii lei. 
 

Autor: Deputat PMP Robert-Nicolae 
Turcescu 

Motivare: Primăria Costineşti nu 
deţine un microbuz destinat 
transportului elevilor către unităţile de 
învăţământ din localitate şi pentru 
transportul copiilor la activităţi 
extraşcolare care au loc în afara 
comunei.  
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – 
Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Resurse generale 

 

57.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 1.200.000 lei pentru 
consolidarea Palatul Copiilor Iași, Corp 
B, din Str. Săulescu nr. 10, Iași.  
 

Autori: Deputați PSD Gavrilă 
Camelia, Macovei Silviu Nicu, Cîtea 
Vasile, Axinte Vasile, senatori PSD 
Lupu Victorel, Toma Vasile, Doru 

Adrian Panescu 

Motivare: În locaţia din str. Săulescu 
nr. 10, se desfăşoară activităţi 
educative cu un număr de 24 de 
cercuri, în care sunt angrenaţi peste 
2.300 copii pe diferite domenii 
(electrotehnică, automatizări, design, 
artă, sport, instrumente muzicale etc.). 
Clădirea este într-un grad avansat de 
uzură și nu mai prezintă siguranţă la 
exploatare. Corpul B al Palatului 
Copiilor Iași, numit și Casa Beldiman, 
este o clădire ce aparține patrimoniului 
național, având codul IS II-m-B-64033 
în Lista Monumentelor Istorice. 
Palatului Copiilor Iași este una dintre 
cele mai mari instituţii de profil din 
ţară, obţinând până în prezent 
numeroase și semnificative premii 
naţionale şi internaţionale la diverse 
concursuri şi competiţii. Numărul 
mare al populaţiei şcolare din 
municipiul Iaşi (peste 50.000 
preşcolari şi elevi) impune existenţa 
unor spaţii adecvate pentru 
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desfăşurarea activităţilor instructiv-
educative extraşcolare. În contextul 
actual, atragerea copiilor către diverse 
activităţi instructiv-educative în afara 
orelor de curs, care să se desfăşoare 
într-un cadru instituționalizat, 
constituie o prioritate pedagogică 
majoră, cu implicaţii pozitive asupra 
reducerii absenteismului şcolar sau 
atragerii elevilor spre comportamente, 
atitudini și activități antisociale. 
Alocare bugetară va fi destinată 
consolidării structurii prin confinarea 
zidăriei existente; restaurării prin 
eliberare și prin demolarea parțială a 
extinderii de pe fațada de sud-vest; 
restaurării fațadelor existente; 
amenajării exterioare; refacerii 
integrale a finisajelor interioare; 
înlocuirii tâmplăriei interioară-
exterioară; înlocuirii instalațiilor 
electrice, termice și sanitare. Pentru 
realizarea lucrărilor este necesară 
alocarea sumei de 2.935.574 lei, din 
care 900.000 lei sunt necesari pentru 
realizarea studiului de fezabilitate, a 
expertizei tehnice și documentației 
tehnice necesare pentru autorizarea 
lucrărilor de construcții, precum și 
demararea efectivă a lucrărilor de 
consolidare a clădirii.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

58.  Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 400.000 lei pentru 
realizarea unui Centru de formare pe Str. 
Octav Botez, Iași, Județul Iași.  

Motivare: Pentru învățământul ieșean 
este necesară realizarea unui centru de 
formare, cu săli de conferințe și 
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Autori: Deputați PSD Gavrilă 
Camelia, Macovei Silviu Nicu, Cîtea 
Vasile, Axinte Vasile, senatori PSD 
Lupu Victorel, Toma Vasile, Doru 

Adrian Panescu 

seminarii, pe un teren existent și 
neutilizat ce aparține domeniului 
public al statului, aflat în imediata 
apropiere a Casei Corpului Didactic 
”Spiru Haret” din Iași, din Str. Octav 
Botez nr. 2A. Necesitatea și urgența 
investiției rezultă din faptul că nu 
există o sală corespunzătoare, cu o 
capacitate de 250-300 de locuri, pentru 
întâlnirile cu directorii și profesorii 
unităților de învățământ preuniversitar. 
Totodată, Inspectoratul Școlar 
Județean Iași are nevoie de o sală în 
care să se realizeze formarea cadrelor 
didactice din județul Iași (peste 8500 
cadre didactice). Orașul Iași este un 
centru universitar unde Inspectoratul 
Școlar Județean Iași organizează, în 
parteneriat cu universitățile, cursuri și 
stagii de formare. Suma de 400.000 lei 
este necesară pentru întocmirea 
documentației tehnico-economice 
aferentă acestui obiectiv de investiții, 
care să cuprindă soluțiile funcționale, 
tehnologice, constructive și economice 
care urmează să fie supuse aprobării 
Ministerului Educației Naționale.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 
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ANEXA  2 
AMENDAMENTE ADMISE   

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2018 
Anexa nr. 3/61- Ministerul Cercetării și Inovării  

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 
1. Ministerul Cercetării și 

Inovării - Anexa 3/61 
Capitol 5301 Cercetare 
fundamentală și cercetare 
dezvoltare, 
Titlul 55 Alte transferuri, 
Articol 01 Transferuri 
interne, 
Alineat 48 Finanțarea 
proiectelor de cercetare-
dezvoltare 

Suplimentare credite bugetare cu suma de 250.000 
mii lei. Suplimentare credite de angajament cu 
suma de 250.000 mii lei. 
 

Autor: Deputat neafiliat Cîmpeanu Sorin Mihai 
 

Motivare: Finanțarea publică este 
esenţială pentru dezvoltarea capacităţii 
sistemului naţional CDI şi pentru a 
determina creșterea investițiilor în 
cercetare în interes propriu din partea 
sectorului privat, conform țintei pentru 
cheltuieli CD de 2% din PIB în 2020, în 
structura 1% fonduri publice și 1% 
fonduri private. Pentru a atinge 1% 
fonduri publice este necesară o creștere 
de cca 3 ori a nivelului actual al 
fondurilor publice investite pentru CD și 
de cca 6 - 7 ori a celor private. Noua 
Strategie Naţională de Cercetare, 
Dezvoltare şi Inovare 2014-2020 (SN 
CDI 2020), aprobată prin HG 929/2014, 
susţine rolul strategic şi poziţia prioritară 
a domeniului, ca motor al creşterii 
competitivității econo-mice. Dorim 
continuarea și finanțarea proiectelor 
încheiate în 2016-2017  în valoare de 
650.000 mii lei, plus proiectele care sunt 
în faza de contractare după afișarea 
rezultate-lor, cu necesar estimat la cca. 
170 mil. lei. Lansarea de noi competiții  
50 mil. lei pentru sprijinirea proiectelor 
majore de cercetare. Centrul Internațional 
de Studii Avansate a Sistemelor         
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(DANUBIUS-RI). Laserul de la 
Măgurele Extreme Light Infrastructure; 
sprijinirea realizării unui sistem de tip 
ERIC. Programe/proiecte de cercetare 
Susținerea cooperării dintre Internațional 
Atomic Energy Agency în Vienna (AIEA 
Viena) și Regia Autonomă Tehnologii 
pentru Energia Nucleară - Institutul de 
Cercetări Nucleare Mioveni (RATEN –
ICN) în domeniul Suportului Tehnic și 
Științific pentru Statele Membre IAEA în 
ceea ce priveşte Securitatea Nucleară, 
cooperare definită în baza înţelegerii de 
tip Practical Arrangements semnate între 
părţi. 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Finanțelor Publice, Capitol 54.01 Alte 
servicii publice generale, Titlul 59 Alte 
cheltuieli, Articolul 17 Despăgubiri 
civile. Având în vedere execuția pe anul 
2017 la acest capitol în sumă de 
1.017.945 mii lei și bugetul propus de 
1.683.192 mii lei, se constată o creștere 
de 65.35% și o parte din această creștere 
să meargă la cercetare, capitol 5301 MCI. 

 Ministerul Cercetării și 
Inovării 
Anexa 3/61 
Capitol 5301 Cercetare 
fundamentală și cercetare 
dezvoltare, 
Titlul 55 Alte transferuri, 
Articol 02 Transferuri 
curente în străinătate (către 
organizații internaționale) 
Alineat 02 Contribuții și 
cotizații la organisme 

Suplimentare credite bugetare cu suma de 50.000 
mii lei. Suplimentare credite de angajament cu 
suma de 50.000 mii lei 
 
Autor: Deputat neafiliat Cîmpeanu Sorin Mihai 
 

Motivare: România este implicată în 
prezent în programe și proiecte 
internaţionale de mare anvergură. În 
primul rând este vorba de participarea la 
Programul CDT Orizont 2020 al UE. În 
același timp, reamintim faptul că 
România este în curs de aderare la CERN 
(va obține calitatea de membru plin 
CERN în octombrie anul viitor) și este 
membru plin la ESA din 2010. În prezent 
România participă la opt dintre 
experimentele cu regim de unicat 
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internaționale exclusiv la nivel  mondial, care  se 
desfășoară la acceleratorul LHC de la 
CERN. Cotizația pe care țara noastră 
trebuie să o plătească la CERN este anul 
acesta la nivelul de 11,12 mil CHF, iar 
anul viitor se va situa în jurul a 8,5 mil 
CHF (calculele sunt efectuate de CERN). 
În calitate de membru al Agenţiei 
Spaţiale Europene – ESA, ţara noastră 
participă la programele obligatorii ale 
agenției și se pregătește pentru 
participarea la programele opționale pe 
care ESA le promovează (HG în curs de 
aprobare). De asemenea, România a 
devenit recent al 12-lea stat European 
fondator al Staţiei Spaţiale Internaţionale 
(şi al 16-lea în lume). Participarea la 
programele ESA se realizează în regim 
de retur echitabil (fair return) care, până 
în prezent, asigură României o rată de 
returnare de peste 80%. Cotizația pe care 
țara noastră trebuie să o plătească la ESA, 
pentru programele obligatorii și cele 
opționale) se ridică anul acesta la cca 
30,02 mil euro (cca 7,22 mil euro pentru 
programe obligatorii și 22,81 mil euro 
pentru programe opționale, pentru care 
nu este încă aprobată baza legală şi nu s-a 
adunat la necesarul de fonduri bugetare 
pe acest an), iar anul viitor la cca 22,6 mil 
euro (7,2 mil euro pentru programe 
obligatorii și 15,4 mil euro pentru 
programe opţionale). 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Finanțelor Publice, Capitol 54.01 Alte 
servicii publice generale, Titlul 59 Alte 
cheltuieli, Articolul 17 Despăgubiri 
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civile. Având în vedere execuția pe anul 
2017 la acest capitol în sumă de 
1.017.945 mii lei și bugetul propus de 
1.683.192 mii lei, se constată o creștere 
de 65.35% și o parte din aceasta creștere 
să meargă la cercetare, capitol 53.01 
MCI. 

 Ministerul Cercetării și 
Inovării - Anexa 3/61 
Capitol 5301 Cercetare 
fundamentală și cercetare 
dezvoltare, 
Titlul 55 Alte transferuri, 
Articol 01 Transferuri 
interne, 
Alineat 13 Programe de 
dezvoltare 

Suplimentare credite bugetare cu suma de 100.000 
mii lei. Suplimentare credite de angajament cu 
suma de 100.000 mii lei. 
 
Autor: Deputat neafiliat Cîmpeanu Sorin Mihai 
 

Motivare: Dorim asigurarea întreținerii, 
exploatării și funcționării instalațiilor de 
interes național în cadrul cărora se 
desfășoară proiecte majore de cercetare. 
Menționam că mare parte din aceste 
infrastructuri sunt declarate infrastructuri 
critice. Infrastructura critică reprezintă un 
element, un sistem sau o componentă a 
acestuia care este esenţial pentru 
menţinerea funcţiilor vitale ale societăţii, 
a sănătăţii, siguranţei, securităţii, 
bunăstării sociale sau economice a 
persoanelor, şi a căror perturbare sau 
distrugere ar avea un impact semnificativ 
la nivel naţional ca urmare a incapacităţii 
de a menţine respectivele funcţii. 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Finanțelor Publice, Capitol 54.01 Alte 
servicii publice generale, Titlul 59 Alte 
cheltuieli, Articolul 17 Despăgubiri 
civile. Având în vedere execuția pe anul 
2017 se constată o creștere de 65.35% și 
o parte din această creștere să meargă la 
cercetare, capitol 5301 MCI. 

 

4.  Anexa 3/61 - Ministerul 
Cercetării şi Inovării 
Capitol 5001, Grupa/Titlu 
20, Art. 13: ”Pregătire 
profesională” 
 

Majorarea bugetului Ministerului Cercetării şi 
Inovării cu suma 40.000 mii lei pentru ”Pregătire 
profesională”.  

Autori: Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Motivare: Masteratul didactic. În acest 
an şcolar sunt 4.500 de cadre didactice 
fără calificare care au ajuns la catedră. 
PNL a susținut, în ultimii 6 ani, faptul că 
viitorii dascăli trebuie să beneficieze de 
Masteratul Didactic. Prin acest program 

 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa3/Ministerul_Cercetarii_Inovarii.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa3/Ministerul_Cercetarii_Inovarii.pdf
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de pregătire sunt încurajați tineri 
merituoși, ca să îmbrățișeze meseria de 
dascăl. Aceștia vor beneficia pe perioada 
masteratului de o bursă echivalentă unui 
salariu de debutant atât pe parcursul 
cursurilor teoretice, cât și în timpul 
practicii de specialitate. Dacă nu vom 
pune în aplicare Masteratul Didactic, 
riscăm ca viitoarele generații să fie lipsite 
de dreptul de a beneficia de o școală de 
calitate, iar performanța și 
competitivitatea forței de muncă și 
implicit a bunăstării economice să aibă de 
suferit. Investiţia strategică în resursa 
umană presupune pregătirea unor cadre 
didactice profesioniste pentru disciplinele 
prevăzute în programul-cadru de 
învăţământ.  
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
sumelor din Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 1/2011. 
 

5. Anexa 3/61 - Ministerul 
Cercetării şi Inovării 
Capitol 5301, ” Cercetare 
Fundamentală și Cercetare 
Dezvoltare” 
 

Majorarea bugetului Ministerului Cercetării şi 
Inovării cu suma 100.000 mii lei  pentru ” Cercetare 
Fundamentală și Cercetare Dezvoltare”.  
 

Autori: Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Creșterea finanțării pentru programele de 
cercetare competitivă. 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
sumelor din Anexa 3/25/02 ca urmare a 
implementării art. 8 a LEN 1/2011. 

 

6. Anexa nr. 3/61/29,  
Ministerul Cercetării și 
Inovării 
COD OBIECTIV 1031, Cp. 
5301, CERCETARE 
FUNDAMENTALĂ ȘI 
CERCETARE-
DEZVOLTARE 

Se propune suplimentarea bugetului alocat  
finanțării cercetării fundamentale în domeniul 
laserelor la EXTREME LIGHT 
INFRASTRUCTURE - NUCLEAR PHYSICS 
(ELI-NP) din Măgurele cu suma de 1.000 mii lei. 
 
 

Autor: Deputat Mihai Culeafa PNL 
Deputat Daniel Gheorghe PNL 

Motivare: În prezent, economia 
mondială tinde să devină o economie a 
cunoașterii, în condițiile în care 
automatizarea câștigă teren an de an. În 
acest context, cercetarea fundamentală în 
domeniul științelor este cea care poate 
asigura viitorul economiei românești, 
astfel încât pe teritoriul țării noastre să 
poată funcționa centre de excelență, unde 

 

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa3/Ministerul_Cercetarii_Inovarii.pdf
http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/proiect_buget_2017/Anexa3/Ministerul_Cercetarii_Inovarii.pdf
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Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

 

să se producă resursa cea mai prețioasă a 
economiei viitorului, anume 
informația/cunoașterea. Pentru a ne putea 
asigura că țara noastră este reprezentată 
așa cum se cuvine și rămâne un punct de 
reper într-un mediu extrem de competitiv 
la nivel european și global, investițiile 
trebuie făcute din timp. De aceea, 
consider că suplimentarea fondurilor 
pentru unul dintre cele mai importante 
centre științifice de pe teritoriul României 
este un obiectiv strategic. 
Sursa de finanţare: redistribuirea cu 
suma de 1.000 mii lei din capitolul 
Bunuri și Servicii (Capitol 5001, art. 20) 
al bugetului Ministerului Cercetării și 
Inovării 



33 

 

                          ANEXA  3 
AMENDAMENTE ADMISE    

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2018 
Anexa nr. 3/21 - Ministerul Tineretului şi Sportului  

 
Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 
1. Anexa  nr 3/21/5001/A/71/03/XIII/II 

Ministerul Tineretului Și Sportului - 
Reparații capitale 

Suplimentarea bugetului propus pentru 
anul 2018 cu suma de 1.000 mii RON 
pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare a 
bazinului olimpic de înot acoperit, “Gh. 
Demeca” din Baia Mare, județul 
Maramureș. 
Autor: Senator PMP Ioan-Iustin Talpoș  

Motivare: Sumele sunt necesare 
pentru reparația pagubelor produse de 
fenomenele meteorologice extreme din 
seara zile de 17.09.2017, care au 
afectat acoperișul Bazinului de înot 
“Gh. Demeca” în proporție de 90%. În 
momentul de față Bazinul Olimpic Gh. 
Demeca este nefuncțional, la fel ca 
altă bază sportivă din subordinea 
DJST Maramureș (Bazinul de înot 
descoperit, care este ieșit din uz de 
mai bine de 5 ani) 
Bazinul olimpic acoperit are nevoie de 
demontarea structurii afectate, 
refacerea în totalitate a hidroizolației și 
alte reparații conexe. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu 
suma de 1.000 mii RON a sumelor 
prevăzute în anexa 3/15/ Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene  -  
Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 

2. Anexa 3/21/28/Ministerul Tineretului 
și Sportului/Capitolul 5000/Grupa 
70/ Cheltuieli de capital 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/21/28 Ministerul 
Tineretului și Sportului Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli de capital cu 
suma de 4.500 mii de lei în vederea 

Motivare: Investiţiile în construirea 
de noi baze sportive reprezintă o 
prioritate în ceea ce privește 
dezvoltarea sportului de performanță 
și a celui de masă în România.  
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finanţării obiectivului de investiții 
Transformarea patinoarului artificial 
descoperit în artificial acoperit, cu anexele 
corespunzătoare” – Tîrgu Mureș 

Autor: Deputat USR Lavinia Cosma 
Grupurile parlamentare USR 

Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 4.500 mii de lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/28/Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 5001/72/ 
TITLUL XIV Active financiare 

3. Anexa 3/21/29/Ministerul Tineretului 
și Sportului/Capitolul 5000/ Grupa 
70/ Cheltuieli de capital 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa nr. 3/21/29 Ministerul 
Tineretului și Sportului Capitolul 
5000/Grupa 70/ Cheltuieli de capital cu 
suma de 100 mii de lei în vederea finanţării 
cheltuielilor de expertiză, proiectare, 
asistență tehnică, de execuție privind 
reparațiile capitale pentru Sala Sporturilor 
din Tîrgu Mureș.  

Autor: Deputat USR Lavinia Cosma 
Grupurile parlamentare USR 

Motivare: Sala Sporturilor din Tîrgu 
Mureș nu a trecut printr-o reparație 
capitală din 1978, când a fost dată în 
folosință.  
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 100 mii de lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/28/Ministerul 
Comunicațiilor și Societății 
Internaționale/Capitolul 5001/72/ 
TITLUL XIV Active financiare 

 

4.  Anexa nr.3/21 - Ministerul 
Tineretului şi Sportului 

Se alocă suma de 90.000,00  mii lei pentru 
Construcţie Sală Polivalentă Iaşi. 
 

Autori: Dep. PSD Cîtea Vasile 
Dep. PSD Gavrilă Camelia 

Dep. PSD Macovei Silviu Nicu 
Dep. PSD Axinte Vasile 
Sen. PSD Toma Vasile 

Sen. PSD Doru Adrian Panescu 
Sen. PSD Lupu Victorel 

Dep. PSD Ciuhodaru Tudor 
Dep. PSD Banicioiu Nicolae 

 
 
 
 
 
 
 
 

Motivare: Actuala Sala Polivalentă 
din Iaşi nu mai corespunde, de foarte 
mulţi ani, activităților sportive  
susținute, iar dotările sale nu o califică 
pentru organizarea unor competiţii 
internaţionale de categoria OPEN. 
Actuala sală neîncăpătoare pentru 
iubitorii sportului din Iaşi şi 
împrejurimi ar fi trebuit scoasă de 
mult timp din “serviciu”, însă cum 
sporturile de sală nu au o altă 
alternativă, în Iaşi aceasta  încă 
funcţionează fără a oferi condiţii 
pentru înalta performanţă şi nici 
standarde minime de siguranţă. 
Dezvoltarea infrastructurii sportive şi 
construcţia unor noi săli Polivalente 
este o prioritate pentru Ministerul 
Tineretului şi Sportului, după cum se 
specifică în expunerea de motive a 
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 bugetului ministerului pentru anul 
2018. Nu putem vorbi despre un oraș 
simbol al României, o capitală 
culturală a țării, în condițiile în care la 
Iași nu există o sală de spectacole care 
să găzduiască peste o mie de oameni, 
nu se poate organiza o conferință sau 
un congres care să reunească numeroși 
participanți. 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Tineretului și Sportului 

5.  Ministerul Tineretului Și Sportului 
Anexa 3/21 

Construire sală de sport multifuncţională în 
localitatea Brîncoveneşti. Suma necesară: 
2.467.223,3 lei. 
 
Autor: Deputat PMP Dr. Marius Pascan 
 
 

Motivare: În comuna Brîncovenești 
se desfășoară o activitate sportivă 
susținută și diversificată. În sporturile 
precum handbalul s-au obținut 
rezultate bune în competițiile județene 
și naționale. Comuna Brâncovenești 
nu dispune de săli de sport cu o dotare 
corespunzătoare cerințelor desfășurării 
orelor de educație fizică și a 
competițiilor de înalt nivel, lipsa unor 
astfel de edificii defavorizând 
mișcarea sportivă a tineretului și a 
populației din localitate. Prin 
realizarea sălii de sport 
multifuncționale se are în vedere 
crearea unor condiții optime pentru 
desfășurarea de activități sportive in 
cadrul orelor de educație fizică, 
posibilitatea organizării unor 
evenimente sportive de înaltă calitate. 
De asemenea, prin punerea în 
funcțiune a acestei săli de sport, se va 
asigura desfășurarea optimă a 
activităților sportive, a pregătirii 
echipelor sportive din comună, și 
totodată se va pune accentul pe 
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dezvoltarea armonioasă a tinerilor prin 
practicarea sportului. 
Sursa de finanțare: - 

  
 
                         ANEXA 4 

AMENDAMENTE ADMISE 
asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2018 

Anexa nr. 3/37 – Academia Română  
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 

1.  1. Academia Română, 
Legea 752/2001 și 
Legea nr. 118/2002; 
Cap. 53.01, titlul 20 

Suplimentarea creditelor prevăzute la titlul 20 ”Bunuri 
și Servicii” cu suma de 4.000 mii lei pentru reparații 
curente. 
 

Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din 

Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Suma de 4.000 mii lei 
reprezintă fonduri în completarea celor 
alocate, necesare pentru funcționarea 
în condiții de normalitate a instituției 
cu toate unitățile subordonate și pentru 
organizarea de evenimente ocazionate 
de sărbătoarea Centenarului Marii 
Uniri. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

 

2.  Academia Română, 
Legea 752/2001; Cap. 
53.01, titlul 71 

Suplimentarea creditelor prevăzute la Cheltuieli de 
capital, Cap. 53.01, titlul 71 “Active nefinanciare” cu 
suma de 21.524 mii lei, la:  

- “construcții” (71.01.01)                     - 10.580 
mii lei; 

- “mașini, echipamente…” (71.01.02)  – 3.000 
mii lei; 

- “alte active fixe (licențe – 71.01.30)” –    550 
mii; 

- reparații capital (71.03)                          7.394 
mii lei 

Motivare: Suma de 21.524 mii lei este 
necesară pentru:  
- reparații terase la obiectivul de 
investiții în continuare „Casa 
Academiei”; 
- continuarea lucrărilor de reabilitare a 
unor imobile proprietatea statului cum 
ar fi sediul filialelor Cluj Napoca și 
Timișoara, imobilul din str. Dem 
Dobrescu (sediul Institutului de 
Etnografie și Folclor), sediul 
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Autori: 
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din 

Camera Deputaţilor şi Senat 

Institutului de Arheologie Vasile 
Pârvan-Casa Macca, Casa Bosianu de 
la Institutul Astronomic București și 
altele; 
- achiziționarea unor echipamente 
necesare desfășurării activității de 
cercetare; 
- achiziționarea de programe 
informatice (licențe, softuri 
contabilitate având în vedere cerințele 
sistemului de raportare 
FOREXEBUG) 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

3. Academia Română, 
Legea 752/2001; Cap. 
66.01, titlul 51 

Suplimentarea creditelor prevăzute la Cap. 66.01, titlul 
51 “Sănătate” cu suma de 14.234 mii lei. 
 

 
Autori: 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Suma de 14.234 mii lei 
reprezintă fonduri în completarea celor 
alocate inițial, total insuficiente, astfel: 
- pentru Spitalul Elias – 11.200 mii lei 
(medicamente, materiale sanitare 
necesare Unității de Primiri Urgențe) – 
1500 mii lei, înlocuirea unor lifturi cu 
o vechime mai mare de 47 ani – 2000 
mii lei, achiziționarea de echipamente 
de diagnostic și de susținere a 
funcțiilor vitale, a unui sistem video și 
unul de detecție fum – 7700 mii lei); 
- pentru Centrul Medical de 
Diagnostic Tratament Ambulatoriu și 
Medicină Preventivă – 3.034 mii lei 
(medicamente, materiale sanitare, 
obiecte de inventar necesare 
Serviciului de Ambulanță) – 239 mii 
lei, achiziționarea de aparatură 
medicală și transport sanitar 
specializat  - 2045 mii lei, continuare 
reabilitare Secție de Medicină 

 



38 

 

Preventivă – 750 mii lei. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului. 

 
 
                                                                                                                                                                              ANEXA 5 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2018 

Anexa nr. 3/56 – Academia Oamenilor de Știință din România 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 

1.  Anexa nr. 3/56, Capitol 
5001, Titlul 59, Articolul 
26 “Sume acordate 
membrilor academiilor” 

Se elimină alocarea de credite bugetare în valoare de 
5.530 mii lei de la acest articol. 
 

Autor: Grupurile parlamentare USR 

Eliminarea unor sinecuri. Nu este 
precizată 
destinația 
sumelor alocate 
AOSR ca 
urmare 
eliminării prin 
amendamentul 
propus.  

2. Anexa nr. 3/56, Capitol 
5001, Titlul 01, “Cheltuieli 
curente” 

Se diminuează creditele bugetare cu 2.757 mii lei. 
 

Autor: Grupurile parlamentare USR 

Se revine la bugetarea din anul 2016 
de 6,9 mil lei pentru cheltuieli curente. 
Creșterea la 9,7 mil lei a bugetului 
pentru cheltuieli curente pentru o 
academie de pentru sinecuri este 
revoltătoare. 

Nu este 
precizată 
destinația 
sumelor alocate 
AOSR ca 
urmare 
diminuării prin 
amendamentul 
propus. 

 
 


