
 

 

 

 

AMENDAMENTE GRUPUL PARLAMENTAR USR 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 

 

Nr. 

crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 

propus 

(autor, 

apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

 

1 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 21 ”Transferuri de la bugetul de stat către bugetele 

locale  pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism” 

Alocarea sumei 

de 47.000 mii lei 

pentru realizarea 

obiectivului:  

„Dezvoltarea 

zonei turistice 

Moneasa, jud. 

Arad".  

 

Senator Adrian 

Wiener, USR 

Efectuarea  acestei investiţii este necesara 

pentru dezvoltarea economică a zonei 

Moneasa 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, 

”Programul Național de Dezvoltare Locală” 

cu suma de 47.000 mii lei. 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERUL ENERGIEI 

Nr. 

crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

1. Anexa nr. 3 / 36 / 01 Pag.1, 

SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe 

titluri de cheltuieli pe anii 2016-2021, 

Capitolul 5000, Grupa 01, CHELTUIELI 

CURENTE 

Se propune diminuarea sumei de 

580.900 mii lei alocată pentru 

categoria de CHELTUIELI 

CURENTE cu 180.900 lei. 

Sen. Silvia Monica Dinică, USR 

 

Procentul de creștere 2018/2017 a sumei destinate 

categoriei de CHELTUIELI CURENT este de 

172,31%, vorbim astfel despre un procent foarte mare. 

Suma este, de asemenea, mult mai mare și comparativ 

cu estimarile efectuate pentru anii următori. 

 

Mențiune: 

Cei 180.900 lei se vor aloca către Anexa nr. 3/36/01 

Pag. 5, Cap 8601, CERCETARE SI DEZVOLTARE 

IN DOMENIUL ECONOMIC 

2. Anexa nr. 3/36/01 Pag. 5, 

SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe 

titluri de cheltuieli pe anii 2016-2021, Cap 

8601, CERCETARE SI DEZVOLTARE IN 

DOMENIUL ECONOMIC 

Se propune alocarea sumei de 

180.900 lei către Anexa nr. 

3/36/01 Pag. 5, Cap 8601, 

CERCETARE ȘI 

DEZVOLTARE IN DOMENIUL 

ECONOMIC 

Sen. Silvia Monica Dinică, USR 

 

Cercetarea în domeniul energiei are un rol vital în 

dezvoltarea acestui sector. Inclusiv în Strategia 

Energetică a României este prezentată importanța 

acesteia. Dezvoltarea sectorului de cercetare va 

produce multe efecte benefice și poate duce la crearea 

de multe locuri de muncă înalt calificate. Astfel orice 

sumă în plus pentru cercetare este necesară în vederea 

îndeplinirii obiectivelor din strategia energetică. 

 

Sursa de finanțare: 

• Cei 180.900 lei se vor aloca din Anexa nr. 3 / 

36 / 01 Pag.1, SINTEZA fondurilor alocate 

pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2016-

2021, Capitolul 5000, Grupa 01, 

CHELTUIELI CURENTE. 



 

3. Anexa nr. 3 / 36 / 01 Pag.1, 

SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe 

titluri de cheltuieli pe anii 2016-2021, 

Capitolul 5000, Grupa 55, TITLUL VII 

ALTE TRANSFERURI  

Se propune diminuarea sumei de 

437.042 mii lei alocată pentru 

categoria ALTE 

TRANSFERURI cu 200.000 

mii lei. 

Sen. Silvia Monica Dinică, USR 

 

Procentul de creștere 2018/2017 a sumei destinate 

categoriei de ALTE TRANSFERURI este de 

292,74%, vorbim astfel despre un procent foarte mare. 

Suma este, de asemenea, mult mai mare și comparativ 

cu estimarile efectuate pentru anii următori.  

 

 

 

MINISTERUL ENERGIEI 

Nr. 

crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

1. Anexa nr. 3 / 36 / 01 Pag.1, 

SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe 

titluri de cheltuieli pe anii 2016-2021, 

Capitolul 5000, Grupa 01, CHELTUIELI 

CURENTE 

Se propune diminuarea sumei de 

580.900 mii lei alocată pentru 

categoria de CHELTUIELI 

CURENTE cu 180.900 lei. 

Sen. Silvia Monica Dinică, USR 

 

Procentul de creștere 2018/2017 a sumei destinate 

categoriei de CHELTUIELI CURENT este de 

172,31%, vorbim astfel despre un procent foarte mare. 

Suma este, de asemenea, mult mai mare și comparativ 

cu estimarile efectuate pentru anii următori. 

 

Mențiune: 

Cei 180.900 lei se vor aloca către Anexa nr. 3/36/01 

Pag. 5, Cap 8601, CERCETARE SI DEZVOLTARE 



IN DOMENIUL ECONOMIC 

2. Anexa nr. 3/36/01 Pag. 5, 

SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe 

titluri de cheltuieli pe anii 2016-2021, Cap 

8601, CERCETARE SI DEZVOLTARE IN 

DOMENIUL ECONOMIC 

Se propune alocarea sumei de 

180.900 lei către Anexa nr. 

3/36/01 Pag. 5, Cap 8601, 

CERCETARE ȘI 

DEZVOLTARE IN DOMENIUL 

ECONOMIC 

Sen. Silvia Monica Dinică, USR 

 

Cercetarea în domeniul energiei are un rol vital în 

dezvoltarea acestui sector. Inclusiv în Strategia 

Energetică a României este prezentată importanța 

acesteia. Dezvoltarea sectorului de cercetare va 

produce multe efecte benefice și poate duce la crearea 

de multe locuri de muncă înalt calificate. Astfel orice 

sumă în plus pentru cercetare este necesară în vederea 

îndeplinirii obiectivelor din strategia energetică. 

 

Sursa de finanțare: 

• Cei 180.900 lei se vor aloca din Anexa nr. 3 / 

36 / 01 Pag.1, SINTEZA fondurilor alocate 

pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii 2016-

2021, Capitolul 5000, Grupa 01, 

CHELTUIELI CURENTE. 
 



3. Anexa nr. 3 / 36 / 01 Pag.1, 

SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe 

titluri de cheltuieli pe anii 2016-2021, 

Capitolul 5000, Grupa 55, TITLUL VII 

ALTE TRANSFERURI  

Se propune diminuarea sumei de 

437.042 mii lei alocată pentru 

categoria ALTE 

TRANSFERURI cu 200.000 

mii lei. 

Sen. Silvia Monica Dinică, USR 

 

Procentul de creștere 2018/2017 a sumei destinate 

categoriei de ALTE TRANSFERURI este de 

292,74%, vorbim astfel despre un procent foarte mare. 

Suma este, de asemenea, mult mai mare și comparativ 

cu estimarile efectuate pentru anii următori.  

 

 

 

 

MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 

 

AMENDAMENTE GRUP PARLAMENTAR UNIUNEA SALVAȚI 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 

Motivația 

respingerii 

(numai pt 

comisii) 

1.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX - ASISTENTA SOCIALA 

       Se propune alocarea 

sumei de 2.500 lei, pentru 

2500 tineri care părăsesc 

annual sistemul de protecție 

a copilului la împlinirea 

vârstei de 18 ani (până la 26 

de ani conform legii 

      Conform Autorității Naționale pentru 

Protecția Copilului și Adopție în România 

aproximativ 2500 tineri părăsesc anual 

centrele de plasament și nu au asigurate 

condițiile necesare începerii noului stil de 

viață.  

       Consider că pentru cel puțin 2 ani, 

 



272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor 

copilului, republicata). 

       Finanțarea este lunară și 

constă în plata chiriei pe o 

perioadă de cel puțin 2 ani 

de zile. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

acești tineri, să aibă asigurată suma de 1000 

lei/lunar în vederea asigurării unei chirii. 

Dacă ne dorim ca acești tineri să devină o 

contribuție pozitivă în societate avem 

responsabilitatea să-i susținem și după ce le 

este încetată măsura de protecție specială. 

Deprinderile de viață independentă se 

dobândesc odată cu sistarea măsurii de 

protecție, acum au nevoie mai mult de noi. 

Mulți dintre ei pleacă cu mari sechele 

emoționale și nu fac față noului stil de viață. 

      Avem responsabilitatea să le întindem o 

mână de ajutor. 

      Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 

Muncii și Justiției Sociale 

2.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 5000 lei/lună, 

pentru angajarea a doi 

terapeuți ocupaționali la 

centrul de plasament din Jud. 

Alba, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

În cadrul centrului de plasament din Jud. 

Alba locuiesc 39 de copii, aflați cu măsura 

protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

3.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 25000 lei/lună, 

pentru angajarea a zece 

terapeuți ocupaționali la cele 

5 centre de plasament din 

Jud. Arad, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

În cadrul celor 5 centre de plasament din 

Jud. Arad locuiesc 95 de copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

4.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

     Se propune alocarea 

sumei de 35000 lei/lună, 

pentru angajarea a zece 

terapeuți ocupaționali la cele 

7 centre de plasament din 

Jud. Argeș, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

În cadrul celor 7 centre de plasament din 

Jud. Argeș locuiesc 201 de copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

5.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei 

de 5000 lei/lună, pentru 

angajarea a doi  terapeuți 

ocupaționali la centrul de 

plasament din Jud. Bacău, 

care au rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul centrului de plasament din Jud. 

Bacău locuiesc 38 de copii, aflați cu măsura 

protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

6.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei 

de 20000 lei/lună, pentru 

angajarea a opt terapeuți 

ocupaționali la cele 4 centre 

de plasament din Jud. Bihor, 

care au rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 4 centre de plasament din 

Jud. Bihor locuiesc 139 de copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

7.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei 

de 15000 lei/lună, pentru 

angajarea a șase terapeuți 

ocupaționali la cele 3 centre 

de plasament din Jud. 

Bistrița Năsăud, care au rolul 

de a studia procesele mentale 

și comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Jud. Bistrița Năsăud locuiesc 191 de copii, 

aflați cu măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

8.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei 

de 15000 lei/lună, pentru 

angajarea a șase terapeuți 

ocupaționali la cele 3 centre 

de plasament din Jud. 

Botoșani, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Jud. Botoșani locuiesc 146 de copii, aflați 

cu măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

9.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei 

de 45000 lei/lună, pentru 

angajarea a optsprezece 

terapeuți ocupaționali la cele 

9 centre de plasament din 

Jud. Arad, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 9 centre de plasament din 

Jud. Brașov locuiesc 309 de copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

10.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei 

de 30000 lei/lună, pentru 

angajarea a doisprezece 

terapeuți ocupaționali la cele 

6 centre de plasament din 

Jud. Buzău, care au rolul de 

a studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 6 centre de plasament din 

Jud. Buzău locuiesc 357 de copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

11.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

      Se propune alocarea 

sumei de 15000 lei/lună, 

pentru angajarea a șase 

terapeuți ocupaționali la cele 

3 centre de plasament din 

Jud. Călărași, care au rolul 

de a studia procesele mentale 

și comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Jud. Călărași locuiesc 108 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

12.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 15000 lei/lună, 

pentru angajarea a șase 

terapeuți ocupaționali la cele 

3 centre de plasament din 

Jud. Caraș - Severin, care au 

rolul de a studia procesele 

mentale și comportamentul 

copilului aflat cu măsura 

protecției speciale conform 

Legii Nr. 272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Jud. Caraș - Severin locuiesc 79 copii, aflați 

cu măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

13.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

     Se propune alocarea 

sumei de 15000 lei/lună, 

pentru angajarea a șase 

terapeuți ocupaționali la cele 

3 centre de plasament din 

Jud. Cluj, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Jud. Cluj locuiesc 50 copii, aflați cu măsura 

protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

14.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 35000 lei/lună, 

pentru angajarea a 

paisprezece terapeuți 

ocupaționali la cele 3 centre 

de plasament din Jud. 

Constanța, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

În cadrul celor 7 centre de plasament din 

Jud. Constanța locuiesc 374 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

15.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 

sumei de 15000 lei/lună, 

pentru angajarea a șase 

terapeuți ocupaționali la cele 

3 centre de plasament din 

Jud. Covasna, care au rolul 

de a studia procesele mentale 

și comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Jud. Covasna locuiesc 130 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

16.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 5000 lei/lună, 

pentru angajarea a doi 

terapeuți ocupaționali la 

centrul de plasament din Jud. 

Dâmbovița, care au rolul de 

a studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul centrului de plasament din Jud. 

Dâmbovița locuiesc 30 de copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

17.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

        Se propune alocarea 

sumei de 15000 lei/lună, 

pentru angajarea a șase 

terapeuți ocupaționali la cele 

3 centre de plasament din 

Jud. Dolj, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Jud. Dolj locuiesc 72 copii, aflați cu măsura 

protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

18.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

      Se propune alocarea 

sumei de 20000 lei/lună, 

pentru angajarea a opt 

terapeuți ocupaționali la cele 

4 centre de plasament din 

Jud. Galați, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 4 centre de plasament din 

Jud. Galați locuiesc 145 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

19.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

      Se propune alocarea 

sumei de 15000 lei/lună, 

pentru angajarea a șase 

terapeuți ocupaționali la cele 

3 centre de plasament din 

Jud. Gorj, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Jud. Gorj locuiesc 110 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

20.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

      Se propune alocarea 

sumei de 25000 lei/lună, 

pentru angajarea a zece 

terapeuți ocupaționali la cele 

5 centre de plasament din 

Jud. Harghita, care au rolul 

de a studia procesele mentale 

și comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 5 centre de plasament din 

Jud. Harghita locuiesc 171 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

21.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 20000 lei/lună, 

pentru angajarea a opt 

terapeuți ocupaționali la cele 

4 centre de plasament din 

Jud. Hunedoara, care au 

rolul de a studia procesele 

mentale și comportamentul 

copilului aflat cu măsura 

protecției speciale conform 

Legii Nr. 272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 4 centre de plasament din 

Jud. Hunedoara locuiesc 76 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

22.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei 

de 15000 lei/lună, pentru 

angajarea a șase terapeuți 

ocupaționali la cele 3 centre 

de plasament din Jud. 

Ialomița, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Jud. Ialomița locuiesc 87 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

23.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 60000 lei/lună, 

pentru angajarea a douăzeci 

și patru de terapeuți 

ocupaționali la cele 12 centre 

de plasament din Jud. Iași, 

care au rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

În cadrul celor 12 centre de plasament din 

Jud. Iași locuiesc 779 copii, aflați cu măsura 

protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

24.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 20000 lei/lună, 

pentru angajarea a opt 

terapeuți ocupaționali la cele 

4 centre de plasament din 

Jud. Ilfov, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 4 centre de plasament din 

Jud. Ilfov locuiesc 130 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

25.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 15000 lei/lună, 

pentru angajarea a șase 

terapeuți ocupaționali la cele 

3 centre de plasament din 

Jud. Mehedinți, care au rolul 

de a studia procesele mentale 

și comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Jud. Mehedinți locuiesc 74 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

26.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei 

de 5000 lei/lună, pentru 

angajarea a doi  terapeuți 

ocupaționali la centrul de 

plasament din Jud. Mureș, 

care au rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul centrului de plasament din Jud. 

Mureș locuiesc 23 copii, aflați cu măsura 

protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

27.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 25000 lei/lună, 

pentru angajarea a zece 

terapeuți ocupaționali la cele 

5 centre de plasament din 

Jud. Neamț, care au rolul de 

a studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

În cadrul celor 5 centre de plasament din 

Jud. Neamț locuiesc 326 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

28.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 40000 lei/lună, 

pentru angajarea a 

șaisprezece terapeuți 

ocupaționali la cele 8 centre 

de plasament din Jud. 

Prahova, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

În cadrul celor 8 centre de plasament din 

Jud. Prahova locuiesc 410 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

 



grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

29.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 15000 lei/lună, 

pentru angajarea a șase 

terapeuți ocupaționali la cele 

3 centre de plasament din 

Jud. Sălaj, care au rolul de a 

studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Jud. Sălaj locuiesc 184 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  

 



grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

 

• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

30.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 10000 lei/lună, 

pentru angajarea a patru 

terapeuți ocupaționali la cele 

2 centre de plasament din 

Jud. Satu Mare, care au rolul 

de a studia procesele mentale 

și comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

În cadrul celor 2 centre de plasament din 

Jud. Satu Mare locuiesc 93 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  

 



grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

 

 

Grupurile parlamentare USR 

 

 

• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

31.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 30000 lei/lună, 

pentru angajarea a 

doisprezece terapeuți 

ocupaționali la cele 6 centre 

de plasament din Jud. Sibiu, 

care au rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

    În cadrul celor 6 centre de plasament din 

Jud. Sibiu locuiesc 287 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  

 



copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

 

 

 

 

 

 

     

• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

32.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 15000 lei/lună, 

pentru angajarea a șase 

terapeuți ocupaționali la cele 

3 centre de plasament din 

Jud. Suceava, care au rolul 

de a studia procesele mentale 

și comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

    În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Jud. Suceava locuiesc 129 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

 



speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

 

     

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

33.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 2500 lei/lună, 

pentru angajarea unui 

terapeut ocupațional la 

centrul de plasament din Jud. 

Teleorman, care are rolul de 

a studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

    În cadrul centrului de plasament din Jud. 

Teleorman locuiesc 13 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

 



aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

 

     

 

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

34.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 25000 lei/lună, 

pentru angajarea a zece 

terapeuți ocupaționali la 

centrele de plasament din 

Jud. Timiș, care are rolul de 

a studia procesele mentale și 

comportamentul copilului 

    În cadrul celor 5 centre de plasament din 

Jud. Timiș locuiesc 283 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

 



aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

 

     

 

 

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

35.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 30000 lei/lună, 

pentru angajarea a 

doisprezece terapeuți 

ocupaționali la centrele de 

plasament din Jud. Tulcea, 

care are rolul de a studia 

    În cadrul celor 6 centre de plasament din 

Jud. Tulcea locuiesc 166 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

 



procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

 

     

 

 

 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

36.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

       Se propune alocarea 

sumei de 30000 lei/lună, 

pentru angajarea a 

doisprezece terapeuți 

    În cadrul celor 6 centre de plasament din 

Jud. Vâlcea locuiesc 147 copii, aflați cu 

măsura protecției speciale.  

 



ocupaționali la centrele de 

plasament din Jud. Vâlcea, 

care are rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

 

     

 

 

     

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 



37.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

Se propune alocarea sumei 

de 2500 lei/lună, pentru 

angajarea unui terapeut 

ocupațional la centrul de 

plasament din Jud. Vrancea, 

care are rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

 

     

 

    În cadrul centrului de plasament din Jud. 

Vrancea locuiesc 17 copii, aflați cu măsura 

protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

 



 

     

38.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

      Se propune alocarea 

sumei de 15000 lei/lună, 

pentru angajarea a șase 

terapeuți ocupaționali la 

centrele de plasament din 

Mun. București, Sector 1, 

care au rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

    În cadrul celor 3 centre de plasament din 

Mun. București, Sector 1 locuiesc 78 copii, 

aflați cu măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

 



     

     

 

 

     

 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

39.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

      Se propune alocarea 

sumei de 20000 lei/lună, 

pentru angajarea a opt 

terapeuți ocupaționali la 

centrele de plasament din 

Mun. București, Sector 2, 

care au rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

    În cadrul celor 4 centre de plasament din 

Mun. București, Sector 2 locuiesc 150 copii, 

aflați cu măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 

 



Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

     

     

 

 

     

 

• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

40.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

      Se propune alocarea 

sumei de 5000 lei/lună, 

pentru angajarea a doi 

terapeuți ocupaționali la 

centrele de plasament din 

Mun. București, Sector 3, 

care au rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

    În cadrul celor 2 centre de plasament din 

Mun. București, Sector 3 locuiesc 32 copii, 

aflați cu măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 

 



social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

     

     

 

 

     

 

• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

41.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

      Se propune alocarea 

sumei de 5000 lei/lună, 

pentru angajarea a doi 

terapeuți ocupaționali la 

centrul de plasament din 

Mun. București, Sector 4, 

care au rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

    În cadrul centrului de plasament din Mun. 

București, Sector 4 locuiesc 42 copii, aflați 

cu măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  

 



promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

     

     

 

 

     

 

• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

42.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

      Se propune alocarea 

sumei de 2500 lei/lună, 

pentru angajarea unui 

terapeut ocupațional la 

centrul de plasament din 

Mun. București, Sector 5, 

    În cadrul centrului de plasament din Mun. 

București, Sector 5 locuiesc 16 copii, aflați 

cu măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

 



care au rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

     

     

 

 

     

 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 



43.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX - ALTE CHELTUIELI 

      Se propune alocarea 

sumei de 10000 lei/lună, 

pentru angajarea a patru 

terapeuți ocupaționali la 

centrul de plasament din 

Mun. București, Sector 6, 

care au rolul de a studia 

procesele mentale și 

comportamentul copilului 

aflat cu măsura protecției 

speciale conform Legii Nr. 

272/2004, privind 

promovarea drepturilor 

copilului, individual sau în 

grupuri, și aplică aceste 

cunoștințe pentru a promova 

adaptarea și dezvoltarea 

copilului pe plan personal, 

social, educațional sau 

ocupațional. 

       Finanțarea este lunară pe 

o perioadă de un an. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

     

     

    În cadrul centrului de plasament din Mun. 

București, Sector 6 locuiesc 81 copii, aflați 

cu măsura protecției speciale.  

Instituționalizarea dezumanizează puiul de 

om motiv pentru care prezența unui terapeut 

în procesul lui de dezvoltare e foarte 

important.  

Câteva din efectele instituționalizării 

sunt: 

• lipsa încrederii;  
• retragerea din cadrul interacțiunilor;  
• agresivitate, hiperactivitate, 

comportament dificil; 
• afecțiune pentru toata lumea; 
• lipsa cunoașterii de sine; 
• întârziere în dezvoltarea fizica si 

psihica - (Ex.: limbaj redus, 

performante intelectuale scăzute);  
• dificultăți în a se relaționa cu alți 

copii; 
• au tendințe agresive față de ceilalți 

copii de vârsta lor. 

Aceste dificultati pot persista pe durata 

întregii vieți a copilului care a trecut printr-

o experiență a instituționalizării, însa 

studiile au arătat că aceste dificultăți pot fi 

în general depășite dacă se intervine 

terapeutic din timp. 

 



 

 

     

 

44.  Anexa3/20/Capitol 5001/Grupa71/Titlul XIII Se propune alocarea sumei 

de 457 mii lei pentru 

construcția unui centru 

destinat persoanelor victime 

ale violenței în familie  - 

Mun. Piatra Neamț, Jud. 

Neamț; 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

“Violența în familie este o problema gravă 

în România. Peste 2.300 de femei au căzut 

victime ale violenței domestice doar în 

primele luni ale acestui an în România. 

Dintre acestea, 34 au murit. Situația este 

mult mai gravă dacă privim în urmă. În 

ultimii doi ani, s-au înregistrat peste 27 de 

mii de victime si peste 400 de decese.  

Studiile arată că în România 45% dintre 

femei au fost agresate verbal, 30% au fost 

abuzate fizic, iar 7% au fost abuzate sexual 

pe durata vieții.” – se arată într-un raport 

publicat de Monitorul de Neamț în anul 

2007. 

 

45.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Alba 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

46.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Argeș 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



47.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Arad. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

48.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Bacău. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

49.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Bihor. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



50.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Bistrița Năsăud. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

51.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Botoșani. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

52.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Brașov. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



53.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Buzău. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

54.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Călărași. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

55.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Caraș Severin. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



56.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Cluj. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

57.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Constanța. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

58.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Covasna. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



59.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Dâmbovița. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

60.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Dolj. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

61.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Galați. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



62.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Gorj. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

63.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Harghita. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

64.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Hunedoara. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



65.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Ialomița. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

66.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Iași. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

67.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Ilfov. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



68.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Mehedinți. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

69.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Mureș. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

70.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Neamț. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



71.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Prahova. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

72.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Sălaj. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

73.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Satu Mare. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



74.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Sibiu. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

75.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Suceava. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

76.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Teleorman. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



77.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Timiș. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

78.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Tulcea. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

79.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Vâlcea. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



80.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Jud. Vrancea. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

81.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Mun. București, Sector 1. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

82.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Mun. București, Sector 2. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



83.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Mun. București, Sector 3. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

84.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Mun. București, Sector 4. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

 



instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

85.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Mun. București, Sector 5. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 



86.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa59/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 10000 lei/ lună pentru 

susținerea activităților 

Consiliul Copilului la nivelul 

Mun. București, Sector 6. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

     Conform ordinului 21/2004 pentru 

aprobarea standardelor minime obligatorii 

privind serviciile pentru protecția copilului 

de tip rezidențial, copiii trebuie încurajați 

să-și organizeze un grup de reprezentare 

numit Consiliul Copiilor, care să fie 

consultat periodic sau de câte ori este 

nevoie pentru luarea deciziilor care îi 

privesc pe toți copiii din SR. 

      Pentru reducerea abuzurilor în 

instituțiile de protecția copilului avem 

responsabilitatea să oferim o voce acestor 

copii prin Consiliul Copiilor.  

      Acest consiliu are nevoie de susținere 

financiară pentru desfășurarea de activități 

menite să-i pregătească pentru o viață 

independentă și să abordeze teme precum 

violența domestică, drepturile și obligațiile 

lor în contextul socio-economic, s.a..  

 

87.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. Alba. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

 



responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

88.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. Arad. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

 



preveni abandonul de copil.  

89.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Argeș. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

 

90.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Bacău. 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

 



Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

91.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Bihor. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

 



direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

92.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Bistrița Năsăud. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

 

93.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

 



familial la nivelul Jud. 

Botoșani. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

94.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Brașov. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

 



acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

95.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Buzău. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

 

96.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

 



IX susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Călărași. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

97.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. Caraș 

Severin. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

 



când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

98.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. Cluj. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

 



preveni abandonul de copil.  

99.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Contsnța. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

 

100.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Covasna. 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

 



Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

101.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Dâmbovița. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

 



direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

102.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. Dolj. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

 

103.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

 



familial la nivelul Jud. 

Galați. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

104.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. Gorj. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

 



acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

105.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Harghita. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

 

106.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

 



IX susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Hunedoara. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

107.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Ialomița. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

 



când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

108.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. Iași. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

 



preveni abandonul de copil.  

109.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. Ilfov. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

 

110.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Mehedinți. 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

 



Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

111.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Mureș. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

 



direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

112.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Neamț. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

 

113.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

 



familial la nivelul Jud. 

Prahova. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

114.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. Sălaj. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

 



acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

115.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. Satu 

Mare. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

 

116.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

 



IX susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. Sibiu. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

117.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Suceava. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

 



când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

118.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Teleorman. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

 



preveni abandonul de copil.  

119.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Timiș. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

 

120.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Tulcea. 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

 



Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

121.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Vâlcea. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

 



direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

122.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Jud. 

Vrancea. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

 

123.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

 



familial la nivelul Mun. 

București, Sector 1. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

124.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Mun. 

București, Sector 2. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

 



acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

125.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Mun. 

București, Sector 3. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

 

126.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

 



IX susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Mun. 

București, Sector 4. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

127.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Mun. 

București, Sector 5. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

 



când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

preveni abandonul de copil.  

128.  Anexa nr. 3 / 20 /Capitol 5000/Grupa57/Titlul 

IX 

Se propune alocarea sumei 

de 100000 lei/ lună pentru 

susținerea familiilor aflate în 

situații de risc în vederea 

prevenirii abandonului 

familial la nivelul Mun. 

București, Sector 6. 

Dep. Iulian Bulai, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Tot mai multe studii arată nivelul de sărăcie 

în care cresc copii din România motiv 

pentru care apariția abandonului familial 

este mai mult decât inevitabil.  

Consider că e foarte important să susținem 

acele familii care au un job dar stau în chirie 

și venitul câștigat acoperă doar cheltuielile 

de chirie.  

Creșterea unui copil este în 

responsabilitatea familiei însă avem situații 

când familia face toate demersurile pentru a 

asigura un climat de dezvoltare și nu 

reușește având în vedere că salariul câștigat 

acoperă doar chiria. Ce facem cu hrana, 

școlarizarea și multe alte costuri care apar 

într-o gospodărie? Aici trebuie să intervină 

direcția pentru protecția copilului și 

serviciul public de asistență socială de la 

nivelul județului pentru a ajuta familia în a 

 



preveni abandonul de copil.  

129.  Ministerul Muncii si Justitiei Sociale 

Anexa 3/20/5001/10/01/Titlul II     

     

 

Alocarea a 1 000 mii lei 

pentru finantarea a 5 pozitii 

de atasati pe probleme de 

munca la consulatele 

Romaniei, din Italia (1 post), 

Spania (1 post), Franta (1 

post) si Germania (1 post), 

Marea Britanie (1 post). 

Sen. Radu Mihail, USR 

Grupurile parlamentare USR 

 

Numarul de atasati pe probleme de munca 

este mult prea mic raportat la numarul de 

muncitori romani care intalnesc probleme in 

tarile in care lucreaza. 

Sursa de finanțare:  

Se diminuează bugetul Ministerului 

Comunicațiilor și Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, titlul 72, 

articolul 01, alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților comerciale” 

cu suma de 1.000 mii lei 

 

130.  Ministerul Muncii și Justiției Sociale 

Anexa 3/20/01 

Capitolul 6801 ASISTENTA SOCIALA 

Grupa/Titlul 59 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 

Suma alocată să crească de 

la 31.983 mii lei la 100.000 

mii lei.      

Sursa de finanțare: 

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 68.017 mii lei. 

In această linie sunt incluse sumele 

destinate asociațiilor și fundațiilor, pentru 

realizarea de servicii sociale. 

Noi cerem triplarea ei pentru 2018, prin 

suplimentarea aceasta dorim să susținem 

mai viguros sectorul ONG în activitatea de 

furnizare a serviciilor sociale, după ce în 

2017 finanțarea acestora a fost serios 

diminuată. 

 

 



Sen. Florina Presadă, USR 

Grupurile Parlamentare USR 

 

131.  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 04 ” Programul 

pentru construcții locuințe și săli de sport” 

Alocarea sumei de 16.000 

mii de lei pentru realizarea 

obiectivului:  

„Construcția de locuințe 

pentru medici și cadre 

didactice în 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, 

”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 16.000 mii lei. 

 

Senator Adrian Wiener, USR 

 

Grupurile parlamentare 

USR 

Efectuarea acestei investiţii este necesara 

pentru încurajarea stabilirii în mediul rural a 

cadrelor medicale și didactice din județul 

Arad. 

 

 

132.  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 

Alocarea sumei de 20.000 

mii lei pentru realizarea 

obiectivului:  

„Construcția de locuințe 

Efectuarea  acestei investiţii este necesara 

pentru sprijinirea tinerilor și a natalității din 

municipiul Arad. 

 

 



”Transferuri de capital”, Alineat 04 ” Programul 

pentru construcții locuințe și săli de sport” 

pentru tineri   în municipiul 

 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, 

”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 20.000 mii lei. 

Deputat: Sergiu Cosmin 

Vlad, USR 

 

Grupurile parlamentare 

USR 

  

  

  

AMENDAMENTE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

  

  

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni 

  



Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivația 

respingerii 

(numai pt 

comisii) 

1 Ministerul pentru Romanii de 

Pretutindeni, Anexa 

3/64/5001/20/01/30/Titlul II 

Alocarea a 500 mii lei 

pentru finantarea unei 

campanii de informare a 

cetatenilor cu 

probabilitate de emigrare. 

  

Sen. Radu Mihail, USR 

Sumele sunt necesare pentru asigurarea finantarii 

unei campanii (proiect pilot) de comunicare avand 

ca tinta populatia din Romania in special din zone 

unde sunt comunitati din care pleaca un flux 

important de migranti economici, pentru a asigura 

informarea obiectiva, corecta si completa a 

candidatilor la emigrare privind contextul socio-

economic, drepturile si indatoririle pe care le-ar 

avea in tara de destinatie. 

  

Sursa de finantare: 

Diminuarea cu suma de 500 mii lei a Cap. 5001, 

grupa 72,  Titlul XIV din  Anexa 3/28, 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI 

SOCIETATII INFORMATIONALE 

  



2 Ministerul pentru Romanii de 

Pretutindeni, Anexa 

3/64/5001/20/01/30/Titlul II 

Alocarea a 500 mii lei 

pentru finanțarea unui 

studiu privind structura și 

nevoile comunităților 

românești din străinătate. 

  

Sen. Radu Mihail, USR 

Dat fiind ca informatia existentă despre 

comunitățile istorice și emigrația românească este 

dispersată, sumele sunt necesare pentru finanțarea 

unui studiu produs de către un organism 

specializat neutru, studiu în cadrul căruia se vor 

colecta informații și se va face o analiza în mod 

obiectiv privind structura și nevoile comunităților 

românești din străinătate, urmate de prezentarea 

unor recomandări sintetice de intervenție a statului 

pentru a le susține. 

  

Sursa de finanțare: 

Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și Societății 

Informaționale (anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 

titlul 72, articolul 01, alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților comerciale” cu 

suma de 500.000 mii lei 

  



3 Ministerul pentru Romanii de 

Pretutindeni, Anexa 

3/64/5001/10/01/30/Titlul II 

Alocarea a 200 mii lei 

pentru infiintarea unui 

secretariat permanent al 

Comitetului 

Interministerial pentru 

Romanii de Pretutindeni 

  

Sen. Radu Mihail, USR 

Coitetul are la ora actuala doar o activitate 

sporadica, functionand ca celula de criza. Pentru a 

asigura continuitatea si posibilitatea construirii si 

urmaririi de strategii si planuri pe termen lung este 

nevoie de cel putin o resursa care sa aiba aceasta 

responsabilitate explicita si sa dea posibilitatea 

ministerului sa isi exercite rolul de coordonator al 

activitatii generale a administratiei in serviciul 

oamenilor din Diaspora. 

  

Sursa de finanțare: 

Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și Societății 

Informaționale (anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 

titlul 72, articolul 01, alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților comerciale” cu 

suma de 200.000 mii lei 

  

          

  

  

4. Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni, 

Anexa 3/64/5001/20, 

Titlul II, Art. 30  

Alocarea a 250 mii lei pentru finanțarea unei 

campanii de informare a cetățenilor cu 

probabilitate de emigrare. 

  

Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

Sumele sunt necesare pentru asigurarea finanțării unei 

campanii de comunicare având ca țintă populația din România 

ce plănuiește să emigreze, pentru a asigura informarea 

obiectiva, corecta și completă a candidaților la emigrare cu 

privire la:  

• contextul socio-economic din țara de destinație,  

• drepturile pe care le-ar avea în țara de destinație,  

• îndatoririle și cerințele ca reprezentant al societății 

românești peste hotare. 

  



Sursa de finanțare: 

Diminuarea cu suma de 250 mii lei a Cap. 5001, grupa 72, 

 Titlul XIV din Anexa 3/28, MINISTERUL 

COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE 

  

Ministerul pentru 

Românii de Pretutindeni, 

Anexa 3/64/5001/20, 

Titlul II, Art. 30 

  

  

Alocarea a 250 mii lei pentru finanțarea unei 

campanii de informare precum și consultanță 

juridică unde este necesară a cetățenilor rezidenți 

sau cu domiciliul în Regatul Unit al Marii Britanii 

cu privire la situația generată de Brexit.  

  

Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

Sumele sunt necesare pentru asigurarea finanțării unei 

campanii de comunicare având ca țintă cetățenii români cu 

reședința/ domiciliul în Regatul Unit al Marii Britanii cu 

privire la statutul lor în contextul părăsirii Uniunii Europene a 

Marii Britanii (Brexit). 

  

Sursa de finanțare: 

Diminuarea cu suma de 250 mii lei a Cap. 5001, grupa 72, 

 Titlul XIV din Anexa 3/28, MINISTERUL 

COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE 

  

  

Anexa3/64/02 

Ministerul pentru 

Românii de 

Pretutindeni 

Capitol 5001 

Grupa  51 

Titlul VI-Transferuri 

între unităţi ale 

Administraţiei Publice 

Articol 01 

Alineat 01 

Transferuri către 

instituţii publice 

  

Se propune majorarea sumei alocate 

(2.987 mii lei) Programului-cod 1042 cu 

3.000 mii lei prin redistribuire de la 

Programul-cod 1085 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Echilibrare între finanţarea  Programului ( cod 1042) pentru 

susținerea comunităților istorice românești și finanţarea 

Programului (cod 1805) pentru românii plecați la studiu sau la 

muncă (diaspora economică) 

  

Sursa de finanţare:  

800 mii lei  

redirecţionaţi de la 

Anexa3/64/02 

Capitolul 5101 

Grupa 10  

Titlul I-Cheltuieli de personal 

Articol 01 

Alineat 06 

Alte sporuri 



Autorul amendamentului: 

Matei-Adrian Dobrovie    

deputat USR 

  

120 mii lei  

redirecţionaţi de la 

Anexa3/64/02 

Capitol 5101 

Grupa 10  

Titlul I-Cheltuieli de personal 

Articol 02 

Alineat 06 

Vouchere de vacanţă 

  

100 mii lei  

redirecţionaţi de la 

Anexa3/64/02 

Capitol 5101 

Grupa  20 

Titlul II-bunuri si servicii 

Articol 01 

Alineat 30 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 

  

1980 mii lei  

redirecţionaţi de la 

Anexa3/64/02 

Capitol 6701 

Grupa  59 

Titlul XI-Alte Cheltuieli 

Articol 07 

Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a 

organizaţiilor reprezentative ale acestora. 

  

  



  

Nr
. 
cr
t. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/su

bcapitol/ paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ali

neat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motiva
ția 

resping
erii 

(numai 
pt 

comisii) 

1 Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018 

 
Art.4. – Din taxa pe 
valoarea adăugată se 
alocă 13.340,6 
milioane lei sume 
defalcate pentru 
bugetele locale, din 
care:  
a)  2.217,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la 
nivelul județelor, 
potrivit anexei nr.4;  
b) 5.204,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la 
nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, 

 
Art.4. – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 13.340,6 
milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din 
care:  
a)  2.617,3 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr.4;  

 
Suma va crește cu 400,000 lei. 

 
Sursa de finanțare: 
400,000 lei vor fi diminuați din bugetul de stat, anexa 
3/15/02 (Ministerul dezvoltării regionale, administrației 
publice și fondurilor europene) de la capitolul 7001 
Locuințe, servicii și dezvoltare publică 

 
Costul mediu este de 4000 ron/elev/an școlar (include 
plata profesor, gustare, materiale educaționale), pentru 
100.000 de copii însemnând 400,000 lei/an școlar. 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Se suplimentează bugetul alocat județelor pentru a 
putea finanța proiectele Școală după școală din județe 
cu 400,000 lei. 

 
Se alocă suma de 400,000 lei pentru finanțarea 
programului Școală după școală în comunitățile cu risc 
socio-educațional crescut cuprinse în Anexa 1 la apelul 
Scoala pentru toti- Ierarhizarea unităților școlare în 
funcție de nivelul de defavorizare si care nu au aplicat in 
cadrul apelului de proiecte (http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/comunicate/2016/13.09/Anexa_1_Ie
rarhizare_scoli.pdf). 
Costul mediu este de 4000 ron/elev/an scolar (include 
plata profesor, gustare, materiale educationale), pentru 
100.000 de copii insemnand 400.000.000 ron/an scolar. 

 
România are una dintre cele mai ridicate rate de 
abandon școlar din Uniunea Europeană - peste 19%. În 
ultimii, programul Școală după școală a fost identificat 
ca una dintre dintre cele mai eficiente metode de 
combatere a abandonului școlar. Este menționat ca 
atare și în Strategia pentru părăsirea timpurie a școlii.  
Conform datelor noastre, 350.000 de elevi se afla in 

 



sectoarelor și 
municipiului București, 
potrivit anexei nr.5;  
c) 450,0 milioane lei 
destinate finanțării 
cheltuielilor privind 
drumurile județene și 
comunale, repartizate 
pe județe potrivit 
anexei nr.6;   
d) 5.290,4 milioane lei 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, 
municipiilor și 
județelor și pentru 
finanțarea cheltuielilor 
aferente funcționării 
serviciilor publice de 
salvare acvatică-
salvamar și a 
posturilor de prim 
ajutor pe plajele cu 
destinație turistică, 
potrivit prevederilor 
art.4 alin.(21), din 
Ordonanța de urgență 
a Guvernului 
nr.19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării 
Negre și controlul 
activităților 

situatie de risc educational; dintre acestia, 100.000 se 
afla in pragul abandonului daca nu se iau masuri de 
sprijin urgente; prin urmare, solutia propusa este 
implementarea progresiva a programului, cu cate 
100.000 de beneficiari anual, incepand cu cei aflati in 
risc de parasire a scolii. 
Programul a fost discutat de către toate guvernele 
anterioare cu membri ai societății civile, fiind cerut de 
către aceasta. Abia în 2016 programul a fost inclus ca 
măsură în cadrul apelului POCU Școala pentru toți. 

 
Propunem alocarea de fonduri pentru acele comunități 
care nu au depus proiecte in cadrul apelului de proiecte 
 POCU. De altfel,programul este menționat în programul 
de guvernare al PSD. 

 
Fondurile vor fi acordate în urma depunerii de proiecte 
conform metodologiei Școală după școală.  
Fondurile vor fi acordate în urma depunerii de proiecte 
conform metodologiei Sds. 

 



desfășurate pe plajă, 
aprobată cu modificări 
și completări prin 
Legea nr.274/2006, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, potrivit 
anexelor nr.7 și 8; 
…. 

 

2 Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018 

 
Art.4. – Din taxa pe 
valoarea adăugată se 
alocă 13.340,6 
milioane lei sume 
defalcate pentru 
bugetele locale, din 
care: 
a) 2.217,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la 
nivelul județelor, 
potrivit anexei nr.4; 
b) 5.204,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la 

Se adauga: f) 3 200 000 lei pentru finantarea de bază a 
unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru 
categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 105 alin. (2) 
lit.a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare; cheltuieli privind reparatiile 
capitale in vederea obinerii avizelor ISU si DSP pentru 
următoarele unități de învățământ din județul Dolj: 
Școala Postliceală Teologico-Sanitară „Sfântul Iosif” 
Craiova 
Școala Gimnazială Leșile - grădiniță (A.R.) 
Școala Profesională Daneți 
Școala Profesională Daneți - grădiniță (A.R.) 
Școala Profesională Daneți 
Școala Gimnazială ”Ioan Grecescu” - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Cârna - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Cârna  
Școala Gimnazială Cerăt - Grădinița nr.1 (A.R.) 
Școala Gimnazială Cerăt - Grădinița nr.2 (A.R.) 
Școala Gimnazială "Petrache Cernatescu" - grădiniță 
(A.R.) 
Grădinița cu program prelungit "Eden" 

Motivaţia amendamentului: 
Se propune admiterea amendamentului întrucât, în 
prezent, cladirile existente ale celor 160 unități de 
invatamant din judetul Dolj sunt într-o stare precară, 
care nu permite utilizarea lor în condiții de sănătate și 
siguranță pentru copii, corpul didactiv și personalul 
auxiliar.Situația ne-a fost semnalată atât de școli, cărora 
le-am solicitat o descriere a situației, fie de instituțiile 
abilitate, ISU și DSP.  

 
Sursa de finanțare: cota defalcată de TVA pentru 
bugetele locale  

 



nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și 
municipiului București, 
potrivit anexei nr.5; 
c) 450,0 milioane lei 
destinate finanțării 
cheltuielilor privind 
drumurile județene și 
comunale, repartizate 
pe județe potrivit 
anexei nr.6; 
d) 5.290,4 milioane lei 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, 
municipiilor și 
județelor și pentru 
finanțarea cheltuielilor 
aferente funcționării 
serviciilor publice de 
salvare acvatică-
salvamar și a 
posturilor de prim 
ajutor pe plajele cu 
destinație turistică, 
potrivit prevederilor 
art.4 alin.(21 ), din 
Ordonanța de urgență 
a Guvernului 
nr.19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării 

Gradinița cu program prelungit "Little Diamonds" 
Grădinița cu program normal "Ethos" 
Grădinița cu program normal "Madona Dudu" 
Școala Gimnazială „Gheorghe Bibescu” - Grădinița nr.7 
(A.R.) 
Colegiul Național ”Frații Buzești” - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Giurgița - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Giurgița - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Giurgița 
Școala Gimnazială Izvoare - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Pleșoi - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Pleșoi 
Școala Gimnazială Predești - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Predești 
Școala Profesională ”Constantin Argetoianu” - grădiniță 
(A.R.) 
Școala Profesională ”Constantin Argetoianu” 
Școala Gimnazială ”Barbu Ionescu” - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială Verbița - grădiniță (A.R.) 
Școala Gimnazială nr.3 
Școala Gimnazială Bucovăț 
Școala Gimnazială Bucovăț 
Școala Gimnazială Grecești 
Școala Gimnazială Dobrești 
Școala Gimnazială Dobrești 
Școala Gimnazială Gogoșu 
Școala Gimnazială nr.1 
Școala Gimnazială Piscu Vechi 
Școala Gimnazială Unirea 
Școala Postliceală Sanitară ”Gheorghe Țițeica” 
Școala Gimnazială ”Gheorghe Jienescu” - grădiniță 
(A.R.) 



Negre și controlul 
activităților 
desfășurate pe plajă, 
aprobată cu modificări 
și completări prin 
Legea nr.274/2006, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, potrivit 
anexelor nr.7 și 8; 
e) 178,6 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
învățământului 
particular sau 
confesional acreditat, 
potrivit anexei nr. 9. 

Școala Gimnazială Coșoveni 
Școala Gimnazială nr.1 
Școala Gimnazială ”Henri Coandă” 
Școala Gimnazială Braloștița 
Școala Gimnazială Carpen 
Școala Gimnazială Sadova - grădiniță (A.R.) 
Șc. Gim. Afumați (PJ) 
Grăd. PN Lipovu (AR Școala Lipovu) 
Grăd. nr. 5 Băilești (AR Șc. Gim. nr. 3 Băilești) 
Șc. Prim. Ohaba (AR Lic. Tehn. Melinești) 
Șc. Prim. și Grăd. Bodăieștii de Sus (AR Lic. Tehn. 
Melinești) 
Grăd. PN (AR Lic. Tehn. Melinești) 
Structura Pietroaia (AR Șc. Gim Beloț) 
Structura Bașcov (AR Șc. Gim Beloț) 
Structura Sopot (AR Șc. Gim Beloț) 
Șc. I-IV Urdinița (AR Șc. Gim. Brabova) 
Șc. Gim Murgași (PJ) 
Șc. Prim. Velești (AR Șc. Gim. Murgași) 
Șc. Gim. Galicea Mare (PJ) 
Șc. Gim Grecești (PJ) 
Șc. Prim. Busu (AR Șc. Gim. Grecești) 
Șc. Prim. Busulețu (AR Șc. Gim. Grecești) 
Șc. Prim. Murta (AR Șc. Gim. Dobrești) 
Șc. Prim. Toceni (AR Șc. Gim. Dobrești) 
Lic. cu Progr. Sportiv „Petrache Trișcu” (PJ) 
Șc. Prim. Moflești (AR Șc. Gim. Tălpaș) 
Șc. Gim. Gângiova (PJ) 
Structura Comoșteni (AR Șc. Gim. Gângiova) 
Șc. Gim. „N. Gh. Popescu” Întorsura (PJ) 
Grăd. Întorsura (AR Șc. Gim. „N. Gh. Popescu” Întorsura) 
Șc. Gim. Seaca de Câmp (PJ) 



Grăd. Seaca de Câmp (AR Șc. Gim. Seaca de Câmp) 
Structura Piscu Nou (AR Șc. Gim. Seaca de Câmp) 
Grăd. Piscu Nou (AR Șc. Gim. Seaca de Câmp) 
Șc. Gim. Carpen (PJ) 
Grăd. PN Carpen (AR Șc. Gim. Carpen) 
Șc. Gim. Cleanov (AR Șc. Gim. Carpen) 
Grăd. PN Cleanov (AR Șc. Gim. Carpen) 
Grăd. Muiereni (AR Șc. Gim. Goiești) 
Șc. Gim. Țandăra (AR Șc. Gim. Goiești) 
Șc. Prim. Piorești (AR Șc. Gim. Goiești) 
Șc. Prim. Valea Lungului (AR Șc. Gim. Breasta) 
Grăd. Obedin (AR Șc. Gim. Breasta) 
Grăd. PN nr. 1 Breasta (AR Șc. Gim. Breasta) 
Grăd. PN nr. 2 Breasta (AR Șc. Gim. Breasta) 
Grăd. Dioști (AR Șc. Gim. „Carol al II-lea” Dioști) 
Șc. Gim. Ciocănești (AR Șc. Gim. „Carol al II-lea” Dioști) 
Grăd. Ciocănești (AR Șc. Gim. „Carol al II-lea” Dioști) 
Șc. Gim. Țuglui (PJ) 
Grăd. Glodu (AR Șc. Gim. Țuglui) 
Șc. Prim Piria (AR Șc. Prof. „Constantin Argetoianu” 
Argetoaia) 
Șc. Prim. Căciulatu (AR Șc. Gim. Terpezița) 
Șc. Prim. și Grăd. Tencănău (AR Șc. Gim. Sălcuța) 
Șc. Prim. Plopșor (AR Șc. Gim. Sălcuța) 
Grăd. Plopșor (AR Șc. Gim. Sălcuța) 
Șc. Prim. Mârza (AR Șc. Gim. Sălcuța) 
Grăd. Mârza (AR Șc. Gim. Sălcuța) 
Șc. Gim Robăneștii de Jos (PJ) 
Șc. Prim. Lăcrița Mare (AR Șc. Gim Robăneștii de Jos) 
Grăd. PN Lăcrița Mare (AR Șc. Gim. Robăneștii de Jos) 
Șc. Prim. Ciutura (AR Șc. Gim. Vârvoru de Jos) 
Grăd. PN Gabru (AR Șc. Gim. Vârvoru de Jos) 



Șc. Prim. Gârlești (AR Șc. Gim. Ghercești) 
Grăd. PN Ghercești (AR Șc. Gim. Ghercești) 
Grăd. PN Ungureni (AR Șc. Gim. Ghercești) 
Șc. Gim. Desa (PJ) 
Șc. Prim. Desa (AR Șc. Gim. Desa) 
Grăd. PN Desa (AR Șc. Gim. Desa) 
Șc. Gim Orodel (PJ) 
Grăd. PN Orodel (AR Șc. Gim Orodel) 
Șc. Călugărei (AR Șc. Gim Orodel) 
Grăd. PN Cornu (AR Șc. Gim Orodel) 
Grăd. PN Teiu (AR Șc. Gim Orodel) 
Șc. Prim. „Ghe. Săulescu” (AR Șc. Gim. „Petrache 
Cernătescu” Cernătești) 
Șc. Prim. „C-tin Ionescu Tiu” (AR Șc. Gim. „Petrache 
Cernătescu” Cernătești) 
Grăd. Cernătești (AR Șc. Gim. „Petrache Cernătescu” 
Cernătești) 
Grăd. Gighera (AR Șc. Gim. Gighera) 
Grăd. Nedeia (AR Șc. Gim. Gighera) 
Grăd. Zăval (AR Șc. Gim. Gighera) 
Grăd. PN Botoșești-Paia (AR Șc. Gim. Botoșești-Paia) 
Șc. Prim. Golumbu (AR Șc. Gim. Fărcaș) 
Grăd. PN Golumbu (AR Șc. Gim. Fărcaș) 
Grăd. nr. 2 Maglavit (AR Șc. Gim. Maglavit) 
Șc. Gim. Rojiște (PJ) 
Șc. Prim. Tămburești (AR Șc. Gim. Rojiște) 
Grăd. Rojiște (AR Șc. Gim. Rojiște) 
Șc. Prim. Booveni (AR Șc. Gim. Drănic) 
Șc. Prim. Foișor (AR Șc. Gim. Drănic) 
Grăd. Drănic (AR Șc. Gim. Drănic) 
Șc. Gim. Vârtop (PJ) 
Grăd. PN Vârtop (AR Șc. Gim. Vârtop) 



Lic. Teoretic Bechet (PJ) 
Grăd. nr. 1 Bechet (AR Lic. Teoretic Bechet) 
Grăd. nr. 2 Bechet (AR Lic. Teoretic Bechet) 
Șc. Prim. Bechet (AR Lic. Teoretic Bechet) 
Grăd. PN nr. 1 Băilești (AR Șc. Gim. nr. 5 Băilești) 
Structura Frățila (AR Șc. Gim. „Marin Sorescu” Bulzești) 
Clubul Copiilor (AR Palatul copiilor Craiova) 
Clubul Copiilor (AR Palatul copiilor Craiova) 
Șc. Gim. Pleșoi (PJ) 
Grăd. PN Pleșoi (AR Șc. Gim. Pleșoi) 
Șc. Prim Milovan (AR Șc. Gim. Pleșoi) 
Grăd. PN „Prof. Ghe. Luță” Brădești (AR Șc. Gim. „Ioan 
Grecescu” Brădești) 
Grăd. PN Brădești Bătrâni (AR Șc. Gim. „Ioan Grecescu” 
Brădești) 
Grăd. Dobridor (AR Șc. Gim. nr. 1 Moțăței) 
Șc. Prim. Dobridor (AR Șc. Gim. nr. 1 Moțăței) 
Șc. Prim. Moțăței Gară (AR Șc. Gim. nr. 1 Moțăței) 
Șc. Profesională Valea Stanciului (PJ) 
Șc. Gim. Horezu Poenari (AR Șc. Profesională Valea 
Stanciului) 
Grăd. nr. 1 Valea Stanciului (AR Șc. Profesională Valea 
Stanciului) 
Grăd. nr. 1 Valea Stanciului (AR Șc. Profesională Valea 
Stanciului) 
Grăd. nr. 1 Valea Stanciului (AR Șc. Profesională Valea 
Stanciului) 
Grăd. nr. 1. Horezu Poenari (AR Șc. Profesională Valea 
Stanciului) 
Grăd. nr. 2. Horezu Poenari (AR Șc. Profesională Valea 
Stanciului) 
Șc. Gim. Izvoare (PJ) 



Grăd. PN Izvoare (AR Șc. Gim. Izvoare) 
Grăd. PN Izvoare (AR Șc. Gim. Izvoare) 
Grăd. PN Domnul Tudor (AR Șc. Gim. Izvoare) 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR  

3 Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018 

 
Art.4. – Din taxa pe 
valoarea adăugată se 
alocă 13.340,6 
milioane lei sume 
defalcate pentru 
bugetele locale, din 
care: 
a) 2.217,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la 
nivelul județelor, 
potrivit anexei nr.4; 
b) 5.204,3 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
descentralizate la 
nivelul comunelor, 
orașelor, municipiilor, 
sectoarelor și 
municipiului București, 
potrivit anexei nr.5; 

Se adaugă g) 
120 000 lei pentru finantarea de bază a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de 
cheltuieli prevăzute la art. 105 alin. (2) lit.a) din Legea 
nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
cheltuieli privind reparatiile capitale in vederea obinerii 
avizelor ISU pentru următoarele unități de învățământ 
din județul Tulcea:  
Şcoala Primară Letea, Şcoala Primară Periprava  
Şcoala Gimnazială Caraorman 
Grădiniţa cu program prelungit nr. 17  
Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 
Şcoala gimnazială Ostrov - corp grădiniţă 
Şcoala Alexandru Ciucurencu 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Motivaţia amendamentului: 

Se propune admiterea amendamentului întrucât, în 
prezent, cladirile existente ale 6 unități de invatamant 
din judetul Tulcea sunt într-o stare precară, care nu 
permite utilizarea lor în condiții de sănătate și siguranță 
pentru copii, corpul didactiv și personalul auxiliar. 
Situația ne-a fost semnalată atât de școli, cărora le-am 
solicitat o descriere a situației, fie de instituțiile 
abilitate, respective ISU.  
Sursa de finanțare: cota defalcată de TVA pentru 
bugetele locale 

 



c) 450,0 milioane lei 
destinate finanțării 
cheltuielilor privind 
drumurile județene și 
comunale, repartizate 
pe județe potrivit 
anexei nr.6; 
d) 5.290,4 milioane lei 
pentru echilibrarea 
bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, 
municipiilor și 
județelor și pentru 
finanțarea cheltuielilor 
aferente funcționării 
serviciilor publice de 
salvare acvatică-
salvamar și a 
posturilor de prim 
ajutor pe plajele cu 
destinație turistică, 
potrivit prevederilor 
art.4 alin.(21 ), din 
Ordonanța de urgență 
a Guvernului 
nr.19/2006 privind 
utilizarea plajei Mării 
Negre și controlul 
activităților 
desfășurate pe plajă, 
aprobată cu modificări 
și completări prin 



Legea nr.274/2006, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, potrivit 
anexelor nr.7 și 8; 
e) 178,6 milioane lei 
pentru finanțarea 
cheltuielilor 
învățământului 
particular sau 
confesional acreditat, 
potrivit anexei nr. 9. 

4 Art.5. – (1) Sumele 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4  lit. 
a), sunt destinate: 
…. 

 

Art.5. – (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, prevăzute la art.4  lit. a), sunt destinate: 
…. 
Se include lit i) la art. 5 – i) 

i. Finanțarea programului Școală după școală în 
comunitătile cu risc socio-educațional crescut cuprinse 
în Anexa 1 la apelul Scoala pentru toti- Ierarhizarea 
unităților școlare în funcție de nivelul de defavorizare si 
care nu au aplicat in cadrul apelului de proiecte 
(http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/comunicate/2016/13.09/Anexa_1_Ie
rarhizare_scoli.pdf). 

 
Cei 400.000 lei suplimentați la art. 4 lit a) sunt destinați 
proiectelor Școală după școală din județe. 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Se alocă suma de 400.000.000 lei pentru finanțarea 
programului Școală după școală în comunitătile cu risc 
socio-educațional crescut cuprinse in Anexa 1 la apelul 
Scoala pentru toti- Ierarhizarea unităților școlare în 
funcție de nivelul de defavorizare si care nu au aplicat in 
cadrul apelului de proiecte (http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/comunicate/2016/13.09/Anexa_1_Ie
rarhizare_scoli.pdf). 
Costul mediu este de 4000 ron/elev/an scolar (include 
plata profesor, gustare, materiale educationale), pentru 
100.000 de copii insemnand 400.000.000 ron/an scolar. 

 
România are una dintre cele mai ridicate rate de 
abandon școlar din Uniunea Europeană - peste 19%. În 
ultimii, programul Școală după școală a fost identificat 
ca una dintre dintre cele mai eficiente metode de 
combatere a abandonului școlar. Este menționat ca 
atare și în Strategia pentru părăsirea timpurie a școlii.  
Conform datelor noastre, 350.000 de elevi se află în 

 



situație de risc educațional; dintre aceștia, 100.000 se 
află în pragul abandonului dacă nu se iau masuri de 
sprijin urgente; prin urmare, soluția propusă este 
implementarea progresivă a programului, cu câte 
100.000 de beneficiari anual, incepand cu cei aflati in 
risc de parasire a scolii. 
Programul a fost discutat de către toate guvernele 
anterioare cu membri ai societății civile, fiind cerut de 
către aceasta. Abia în 2016 programul a fost inclus ca 
măsură în cadrul apelului POCU Școala pentru toți. 

 
Propunem alocarea de fonduri pentru acele comunități 
care nu au depus proiecte in cadrul apelului de proiecte 
 POCU. De altfel,programul este menționat în programul 
de guvernare al PSD. 

 
Fondurile vor fi acordate în urma depunerii de proiecte 
conform metodologiei Școală după școală.  

 

5 Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018 

 
Art. 6.  

 
(1) În anul 2018, prin 
derogare de la 
prevederile art.32 și 
art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanțele publice 

 

 

 

 

(1) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art.32 și 
art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, din 
impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat 
la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
a) 20% la bugetul local al județului; 

Motivația amendamentului: 

 
Prin acest amendament ne dorim ca 100% din impozitul 
pe venit să revină autorităților locale. Astfel cu a promis 
și prim ministrul României, domnul Mihai Tudose, în 
parlament pe data de 23 Noiembrie 2017: 

 
„Susțineți că am promis primarilor că 100% din impozitul 
pe venit va reveni autorităților locale. Da, este adevărat. 
Și ne vom ține de cuvânt. Acest lucru îl vom face prin 
Legea bugetului de stat.” – Prim ministrul României 
Mihai Tudose 

 



locale, cu modificările 
și completările 
ulterioare, din 
impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la 
bugetul de stat la 
nivelul fiecărei unități 
administrativ-
teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
a) 11,25% la bugetul 
local al județului; 
b) 43% la bugetele 
locale ale comunelor, 
orașelor și municipiilor 
pe al căror teritoriu își 
desfășoară activitatea 
plătitorii de impozit pe 
venit; 
c) 17,25% într-un cont 
distinct, deschis pe 
seama direcției 
generale regionale a 
finanțelor 
publice/administrației 
județene a finanțelor 
publice, la trezoreria 
municipiului reședință 
de județ. 

 
(2) Pentru municipiul 
București, din 

b) 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și 
municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară 
activitatea plătitorii de impozit pe venit; 
c) 20% într-un cont distinct, deschis pe seama direcției 
generale regionale a finanțelor publice/administrației 
județene a finanțelor publice, la trezoreria municipiului 
reședință de județ. 

 
(2) Pentru municipiul București, din impozitul pe venit 
estimat  a fi încasat în anul 2018 la bugetul de stat, la 
nivelul fiecăruia dintre sectoarele municipiului 
București, prin excepție de la prevederile art.32 și art.33 
din Legea nr.273/2006, se repartizează o cotă de: 
a) 60% la bugetul local al municipiului București; 
b) 20% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului 
București; 
c) 20% într-un cont distinct, deschis pe seama Direcției 
Generale Regionale a Finanțelor Publice București la 
Trezoreria Municipiului București. 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

 
Astfel ne asigurăm că promisiunea prim ministru va fi 
îndeplinită și că declarația sa în fața parlamentului va fi 
adevărată. De asemenea, prevenim posibilitatea ca prim 
ministrul României să fi săvârșit infracțiunea stabilită în 
legea 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, 
art. 8 (1) și (3). 

 
Sursa de finanțare: 

 
Nevoia de finanțare este de 4,744,999 mii lei care vor fi 
acoperiți astfel: 

 
1) 3,092,490 lei vor fi diminuați din bugetul de stat, 
anexa 3/15/02 (ministerul dezvoltării regionale, 
administrației publice și fondurilor europene) de la 
capitolul 70.01 Locuințe, servicii și dezvoltare publică.  

 
2) 1,652,509 lei vor fi diminuați din bugetul de stat, 
anexa 3/20/01 (ministerul muncii) de la capitolul 6800 
Asigurări și asistență socială, de la titlul IX Asistență 
socială. 

 



impozitul pe venit 
estimat  a fi încasat în 
anul 2018 la bugetul 
de stat, la nivelul 
fiecăruia dintre 
sectoarele municipiului 
București, prin 
excepție de la 
prevederile art.32 și 
art.33 din Legea 
nr.273/2006, se 
repartizează o cotă de: 
a) 55% la bugetul local 
al municipiului 
București; 
b) 30% la bugetele 
locale ale sectoarelor 
municipiului București; 
c) 5% într-un cont 
distinct, deschis pe 
seama Direcției 
Generale Regionale a 
Finanțelor Publice 
București la Trezoreria 
Municipiului București. 

6 Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018 

 
Art. 6.  

 

 

 

Art.6. 

 
(1) În anul 2018, prin derogare de la prevederile art.32 și 

Modificare de la 43 % la 60%.In anul 2017 cota defalcata 
din impozitul pe venit este estimata la 435.564.820 lei. 
Se estimeaza un impozit pe venit prin proiectul de buget 
pe anul 2018 la 734.138.000 lei. Pentru mentinerea 
cotei defalcate din impozitul pe venit in vederea 
sustinerii bugetului de functionare obligatoriu de 

 



(1) În anul 2018, prin 
derogare de la 
prevederile art.32 și 
art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind 
finanțele publice 
locale, cu modificările 
și completările 
ulterioare, din 
impozitul pe venit 
estimat a fi încasat la 
bugetul de stat la 
nivelul fiecărei unități 
administrativ-
teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
a) 11,25% la bugetul 
local al județului; 
b) 43% la bugetele 
locale ale comunelor, 
orașelor și municipiilor 
pe al căror teritoriu își 
desfășoară activitatea 
plătitorii de impozit pe 
venit; 
c) 17,25% într-un cont 
distinct, deschis pe 
seama direcției 
generale regionale a 
finanțelor 
publice/administrației 
județene a finanțelor 

art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, din 
impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat 
la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se 
repartizează o cotă de: 
a) 11,25% la bugetul local al județului; 
b) 60% la bugetele locale ale comunelor, orașelor şi 
municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfășoară 
activitatea plătitorii de impozit pe venit; 
c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama 
direcției generale regionale a finanțelor 
publice/administrației județene a finanțelor publice,  la 
trezoreria municipiului reședință de județ. 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

sustinut prin Legea finantelor publice nr.273/2006 este 
necesar modificarea art.6 al.1 lit b de la 43 % la 60% ( 
734.138.000 lei *60% reprezinta 440.482.800 lei) 



publice, la trezoreria 
municipiului reședință 
de județ. 

 

7 Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018, Art. 28. - (1) – (4) 

 

Art. 28. –(1) Prin 
derogare de la 
prevederile art. 30 alin. 
(2) din Legea nr. 
500/2002, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, se pot aloca 
Ministerului 
Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice 
și Fondurilor 
Europene, prin 
hotărâre a Guvernului, 
sume din Fondul de 
rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului 
prevăzut în bugetul de 
stat pe anul 2018 
pentru finanțarea 
Programului Național 
de Dezvoltare Locală, 

Se elimină Art. 28. 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Fondul de Rezervă, destinat unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, nu trebuie  diminuat pentru cheltuieli 
curente cu programele Guvernului. 

 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893


inclusiv etapa a II-a. 
(2) Prin derogare de la 
prevederile art. 12 lit. 
e) din Legea 
responsabilității fiscal-
bugetare nr. 69/2010, 
republicată, și ale art. 
47 alin. (4), (9) și (10) 
din Legea nr. 
500/2002, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, în anul 
2018, se autorizează 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, 
Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
să efectueze virări de 
credite bugetare și de 
angajament, între 
capitole bugetare și 
între programe, peste 
limitele prevăzute, cu 
încadrarea în 
prevederile bugetare 
aprobate, în vederea 
finanțării Programului 
Național de Dezvoltare 
Locală, inclusiv etapa a 
II-a. 
(3) În termen de 5 zile 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180951
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180951
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180951
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180951
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/185893


de la aprobarea 
modificărilor 
prevăzute la alin. (2), 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, 
Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
comunică Ministerului 
Finanțelor Publice 
virările efectuate 
concomitent cu 
transmiterea anexelor 
la bugetul ministerului, 
modificate, însușite de 
ordonatorul principal 
de credite. 
(4) Se autorizează 
Ministerul Finanțelor 
Publice ca, pe baza 
comunicărilor 
transmise de 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale, 
Administrației Publice 
și Fondurilor Europene 
potrivit alin. (3), să 
aprobe repartizarea pe 
trimestre a virărilor 
prevăzute la alin. (2). 

8 Legea Bugetului de 
Stat pe anul 

Se abrogă. 

 

Sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor 
finanțate din „Fondul European de Garantare Agricolă 

 



2018 

 
Art. 32. – În anul 2018, 
sumele aferente 
schemelor de sprijin 
direct și măsurilor 
finanțate din „Fondul 
European de 
Garantare Agricolă 
(FEGA)” prevăzute la 
art. 6 alin. (2) din 
Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 
49/2015 privind 
gestionarea financiară 
a fondurilor europene 
nerambursabile 
aferente politicii 
agricole comune, 
politicii comune de 
pescuit și politicii 
maritime integrate la 
nivelul Uniunii 
Europene, precum și a 
fondurilor alocate de la 
bugetul de stat pentru 
perioada de 
programare 2014 - 
2020 și pentru 
modificarea și 
completarea unor acte 
normative din 

Autor: Grupul Parlamentar USR (FEGA)” nu au fost niciodată până în 2017 incluse în 
bugetul de stat prin bugetul ministerului agriculturii și 
dezvoltării rurale. Motivul pentru care nu au fost incluse 
este faptul că acele sume nu fac decât să tranziteze 
conturile statului fără să reprezinte nici venituri, nici 
cheltuieli ale statului. 

 
Motivul pentru care ele au fost incluse în 2017 este 
pentru a da impresia că încasările au crescut și a truca 
comparația cu cifrele pe anul 2016. Acest gen de 
găselnițe trebuie să înceteze. 

 
Nu are impact bugetar. 



domeniul garantării, 
aprobată cu modificări 
și completări prin 
Legea nr. 56/2016, se 
cuprind în bugetul 
Ministerului 
Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale la 
capitolul 83.01 
„Agricultură, 
silvicultură, 
piscicultură și 
vânătoare", titlul 58 
„Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nerambursabile 
aferente cadrului 
financiar 2014 - 2020", 
articolul 58.13 „Fondul 
European de 
Garantare Agricolă 
(FEGA)". 

9 Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018 

 
Art.35. - În anul 2018, 
prin derogare de la art. 
23 alin. (2) din Legea 
nr. 56/2012 privind 
organizarea și 

Se abrogă. 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Această derogare nu își are rostul. Statul român are un 
număr impresionant de  instituții și centre de cercetare 
care deși cercetează mult, descoperă puțin. Dacă 
această academie nu se poate susține singură, banii 
contribuabililor nu trebui folosiți pentru a-o sprijini. 

 
Sumele prevăzute pentru transferuri către instituții 
publice în anexa nr. 3/25 a Ministerului Educației 
Naționale, la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală și 

 



funcționarea 
Academiei de Științe 
ale Securității 
Naționale, cu 
modificările și 
completările 
ulterioare, sumele 
alocate de la bugetul 
de stat Academiei de 
Științe ale Securității 
Naționale sunt 
cuprinse în anexa nr. 
3/25 a Ministerului 
Educației Naționale, la 
capitolul 53.01 
„Cercetare 
fundamentală și 
cercetare dezvoltare", 
titlul 51 „Transferuri 
între unități ale 
administrației publice". 

cercetare dezvoltare", titlul 51 „Transferuri între unități 
ale administrației publice" sunt 38,160 mii lei. 

 
Are impact bugetar pozitiv. 

1
0 

Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018 

 
Art.40. - (1) Cu suma 
de 170.000 mii lei 
prevăzută în bugetul 
Ministerului 
Comunicațiilor și 
Societății 

Se abrogă. 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Companiile de stat nu trebuie să fie găuri negre pentru 
bugetul de stat. 

 
Are impact bugetar pozitiv. 

 



Informaționale la 
capitolul 85.01 
„Comunicații", titlul 72 
„Active financiare", 
alineatul 72.01.01 
„Participare la capitalul 
social al societăților 
comerciale" ministerul 
poate majora 
contribuția statului la 
capitalul social al 
Companiei Naționale 
„Poșta Română" - S.A. 
proporțional cu cota 
de participare 
deținută, iar ceilalți 
acționari pot participa 
la majorarea 
capitalului social 
proporțional cu cota 
de participare 
deținută, cu 
respectarea 
prevederilor Legii 
societăților nr. 
31/1990, republicată, 
cu modificările și 
completările 
ulterioare. 
(2) Suma prevăzută la 
alin. (1) se virează de 
către Ministerul 



Comunicațiilor și 
Societății 
Informaționale, după 
parcurgerea 
procedurilor în 
domeniul ajutorului de 
stat, Companiei 
Naționale „Poșta 
Română" - S.A. într-un 
cont de disponibil 
deschis la Trezoreria 
Statului și se utilizează 
pentru achitarea 
datoriilor restante la 
bugetul general 
consolidat. 

1
1 

Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018 

 
Art.41. – Din bugetul 
Ministerului Economiei 
la capitolul 80.01 
„Acțiuni generale 
economice, comerciale 
și de muncă”, titlul 55 
„Alte transferuri", 
alineatul 55.01.53 
„Transferuri pentru 
finanțarea lucrărilor de 
pază și întreținere la 

Se abrogă. 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Activitățile economice trebuie să poată să se susțină 
singure și nu să fie susținute din banii contribuabililor. 

 
Are impact bugetar pozitiv. 

 



Combinatul Minier 
Krivoi Rog Ucraina" se 
suportă și cheltuielile 
aferente serviciilor 
prestate și neplătite 
aferente trimestrului 
IV al anului 2017. 

1
2 

Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018 

 
Art.42. – (1) Cu suma 
de 53.000 mii lei 
prevăzută în bugetul 
Ministerului Economiei 
la capitolul 82.01 
„Industria extractivă, 
prelucrătoare și 
construcții", titlul 72 
„Active financiare", 
alineatul 72.01.01 
„Participare la capitalul 
social al societăților 
comerciale" ministerul 
poate majora 
contribuția statului la 
capitalul social al 
operatorilor economici 
din industria națională 
de apărare aflați sub 
autoritatea acestuia. 

Se abrogă. 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Activitățile economice trebuie să poată să se susțină 
singure și nu să fie susținute din banii contribuabililor. 

 
Are impact bugetar pozitiv. 

 



(2) Suma prevăzută la 
alin. (1) se detaliază 
prin ordin al 
ministerului economiei 
pe operatorii 
economici din 
industria națională de 
apărare aflați sub 
autoritatea 
ministerului.  
(3) Suma prevăzută la 
alin.(1) repartizată 
potrivit alin.(2) se 
virează de către 
Ministerul Economiei 
operatorilor economici 
din industria națională 
de apărare aflați sub 
autoritatea 
ministerului și se 
utilizează pentru 
finanțarea investițiilor 
necesare protecției 
intereselor esențiale 
de securitate națională 
și care se referă la 
producția de 
armament, muniție și 
material de război, 
efectuată cu 
respectarea art. 346 
din Tratatul privind 



Funcționarea Uniunii 
Europene. 

1
3 

Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018 

 
Art.43. – În bugetul 
Ministerului Energiei 
suma prevăzută de 
art.24  din Ordonanța 
de urgență a 
Guvernului nr.99/2016 
privind unele măsuri 
pentru salarizarea 
personalului plătit din 
fonduri publice, 
prorogarea unor 
termene, precum și 
unele măsuri fiscal-
bugetare, aprobată cu 
modificări prin Legea 
nr. 152/2017, cu 
modificările ulterioare, 
rămasă neutilizată la 
sfârșitul anului bugetar 
2017, destinată 
închiderii a două mine 
de huilă necompetitive 
din cadrul Complexului 
Energetic Hunedoara 
se include, potrivit 

Se abrogă. 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Activitățile economice trebuie să poată să se susțină 
singure și nu să fie susținute din banii contribuabililor. 

 
Are impact bugetar pozitiv. 

 



legii, în bugetul pe anul 
2018 la capitolul 82.01 
„Industria extractivă, 
prelucrătoare și 
construcții” titlul 80 
„Împrumuturi” 
alineatul 80.10.02 
„Cheltuieli din sume 
acordate Ministerului 
Energiei și rămase 
neutilizate în anul 
anterior”. 

1
4 

Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018 

 
Art.45. - Până la data 
de 31 decembrie 2018, 
prin derogare de la art. 
20 din Legea nr. 
31/2007 privind 
reorganizarea și 
funcționarea 
Academiei Oamenilor 
de Știință din România, 
cu modificările și 
completările 
ulterioare, finanțarea 
cheltuielilor Academiei 
și ale unităților 
subordonate se asigură 

Se abrogă. 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Această derogare nu își are rostul. Statul român are un 
număr impresionant de  instituții și centre de cercetare 
care deși cercetează mult, descoperă puțin. Dacă 
această academie nu se poate susține singură, banii 
contribuabililor nu trebui folosiți pentru a-o sprijini. 

 
Are impact bugetar pozitiv. 

 

 



de la bugetul de stat, 
iar veniturile proprii 
realizate se virează la 
acest buget. 

1
5 

Legea Bugetului de 
Stat pe anul 
2018 

 
Art.63. - (1) 
Ordonatorii principali 
de credite finanțați 
integral de la bugetul 
de stat, furnizori de 
ajutor de stat, pot 
demara proceduri de 
pregătire a schemelor 
de ajutor de stat în 
limita sumei totale de 
4.500.000 mii lei 
reprezentând credite 
de angajament. 
(2) Demararea 
procedurilor prevăzute 
la alin.(1) se realizează 
pe bază de 
memorandumuri 
aprobate în Guvern, 
inițiate de ordonatorii 
principali de credite 
furnizori de ajutor de 
stat, cu avizul 

Se abrogă. 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

4,5 miliarde de lei în credite de angajament ar ajuta mai 
mult economia dacă ar fi folosiți pentru o reducere de 
taxe decât dacă sunt direcționați către câteva companii 
alese de către o birocrație de stat pe care nu știu să o 
navigheze decât o minoritate de consultanți conectați. 

 
Are impact bugetar pozitiv: 4,5 miliarde de lei credite de 
angajament. 

 



Ministerului Finanțelor 
Publice, care verifică 
încadrarea în limita 
sumei prevăzute la 
alin.(1).  
(3) Implementarea 
efectivă a schemelor 
de ajutor de stat și 
semnarea contractelor 
cu beneficiarii se va 
face în limita creditelor 
de angajament și 
bugetare aprobate cu 
această destinație 
pentru fiecare 
ordonator principal de 
credite pentru anul 
2018 și estimările 
pentru următorii trei 
ani. 
(4) În vederea 
pregătirii schemelor 
prevăzute la alin.(1), 
ordonatorii principali 
de credite pot iniția 
acte normative pentru 
aprobarea schemelor 
de ajutor de stat cu 
condiția aprobării 
memorandumurilor 
prevăzute la alin.(2) și 
respectarea 



prevederilor de la 
alin.(3). 

1
6 

Legea Bugetului de 
Stat pe anul 2017 

 
Art. 651 nou. 

Se propune introducerea după articolul 65 a unui nou 
articol, art. 651 cu următorul cuprins: 

 
Art. 651  

 
Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a 
transmite comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale 
Parlamentului, precum și de a publica pe site-ul propriu, 
toate comunicările din partea ordonatorilor principali de 
credite, precum virările, redistribuirile și modificările de 
credite, prevăzute de prezenta lege. 

 
Autor: Grupul Parlamentar USR 

Prezenta lege prevede posibilitatea ordonatorilor 
principali de credite de a face pe parcursul întregului an, 
modificări, virări și redistribuiri de credite de 
angajament și credite bugetare, de a aproba și modifica 
anexele la bugetele proprii și de a introduce proiecte 
noi. 

 
În conformitate cu principiul publicității statuat în art. 9 
al legii 500/2002 privind finanțele publice, este esențială 
informarea publicului asupra modificărilor survenite în 
structura bugetului ulterior aprobării acestuia de către 
Parlament. 

 
Nu are impact bugetar. 

 

 

  

Amendamente USR-MAE buget 2018 

 

 

Nr. 

crt. 

Articolul din lege/anexa/ 

capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 

amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivația 

respingerii 

(numai pt 

comisii) 

1 Ministerul Afacerilor 

Externe, Anexa 3/14/5000/10 

Titlul I Cheltuieli de personal 

Alocarea a 250 mii lei pentru finanțarea și facilitarea de cursuri de 

pregătire profesională în sensul îmbunătățirii calității serviciilor 

oferite ambasade și consulate prin funcționarii publici din 

ambasade/ consulate ce intră în contact direct cu cetățenii români 

de pretutindeni în nevoie de asistența de orice fel. 

Suma este necesară 

pentru îmbunătățirea 

serviciilor oferite de 

către ambasade/ 

consulate românilor de 

 



 

Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

pretutindeni. Orice 

surplus poate fi folosit 

pentru acoperirea 

costurilor necesare 

pentru organizarea 

unui consulat itinerant.  

 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea cu suma 

de 250 mii lei a Cap. 

5001, grupa 72,  Titlul 

XIV din Anexa 3/28, 

MINISTERUL 

COMUNICAȚIILOR 

ȘI SOCIETĂȚII 

INFORMAȚIONALE 

2 Ministerul Afacerilor 

Externe, Anexa 3/14/5008 

fonduri Externe 

Nerambursabile 

Alocarea a 100 mii lei pentru implementarea unui Centru de 

Asistenta al sistemelor componente  ale  Sistemului  Informatic 

Integrat Consular E-Cons (SNIV, e-Viza, CCSCRS, SIMISC). 

 

Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

Suma este necesara 

pentru asigurarea 

 mentenanței  tuturor 

 sistemelor 

componente  ale 

 Sistemului  Informatic 

Integrat Consular E-

Cons. 

 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea cu suma 

de 100 mii lei a Cap. 

5001, grupa 72,  Titlul 

XIV din Anexa 3/28, 

MINISTERUL 

 



COMUNICAȚIILOR 

ȘI SOCIETĂȚII 

INFORMAȚIONALE 

 

3 Ministerul Afacerilor 

Externe, Anexa 3/14/5008 

fonduri Externe 

Nerambursabile 

Alocarea a 200 mii lei pentru continuarea organizării unor reuniuni 

regionale consulare (în Italia, Spania, Marea Britanie,  Franța, 

 Belgia  și  Austria),  cu  obiectiv  în uniformizarea prestării 

 serviciilor  consulare 

 

Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

Suma este necesara 

pentru uniformizarea 

prestării  serviciilor 

 consulare,  corecta 

 aplicare  a 

instrucțiunilor  în 

 materie  și aplicarea 

corespunzătoare a 

instrumentelor 

reprezentate de 

 platformele 

informatice consulare, 

componente ale E-

Cons. 

 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea cu suma 

de 200 mii lei a Cap. 

5001, grupa 72,  Titlul 

XIV din Anexa 3/28, 

MINISTERUL 

COMUNICAȚIILOR 

ȘI SOCIETĂȚII 

INFORMAȚIONALE 

 

 

4 Ministerul Afacerilor 

Externe, Anexa 3/14/5000/10 

Titlul I Cheltuieli de personal 

Alocarea a 100 mii pentru organizarea unor misiuni de evaluare și 

îndrumare, în regim inopinat, la misiunile diplomatice/oficiile 

consulare,  cu  obiectivul  principal  de  optimizare  a  modului  de 

Suma este necesară 

pentru îmbunătățirea 

serviciilor oferite de 

 



 lucru, dar și de evaluare a corectitudinii folosirii mecanismelor 

informatice, inclusiv din perspectiva securizării sistemului și 

protecției datelor cu caracter personal. 

 

Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

către ambasade/ 

consulate destinate 

românilor de 

pretutindeni pentru 

fluidizarea și 

optimizarea timpului 

de așteptare și răspuns 

la diversele cereri de 

servicii consulare. 

 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea cu suma 

de 100 mii lei a Cap. 

5001, grupa 72,  Titlul 

XIV din Anexa 3/28, 

MINISTERUL 

COMUNICAȚIILOR 

ȘI SOCIETĂȚII 

INFORMAȚIONALE 

5 Ministerul Afacerilor 

Externe, Anexa 3/14/5008 

fonduri Externe 

Nerambursabile 

Alocarea a 200 mii pentru promovarea  publică  a  activității 

 consulare  prin  intensificarea  acțiunilor  de popularizare a 

Sistemului Informatic Integrat E-Cons, în special a Portalului 

Extern al Sistemului Informatic pentru Managementul Integrat al 

Serviciilor pentru Cetățeni (SIMISC) cat și a sistemului Centrului 

de Contact și Suport al Cetățenilor Romani din Străinătate 

(CCSCRS);  derularea  unor  campanii  tematice  de  informare  a 

 cetățenilor  romani  care  se deplasează în străinătate și 

consolidarea prezentei  MAE/DCons în mediul on-line, în special 

pe platformele de socializare disponibile. 

 

Dep Nicolae Daniel POPESCU, USR 

Sumele sunt necesare 

pentru asigurarea 

finanțării unei 

campanii de 

comunicare având ca 

țintă populația din 

România ce plănuiește 

să emigreze, pentru a 

asigura informarea 

obiectiva, corecta și 

completă a candidaților 

la emigrare cu privire 

la drepturile pe care le-

 



ar avea în țara de 

destinație și a 

serviciilor de 

reprezentare puse la 

dispoziția cetățeanului 

roman, de statul 

român. 

 

Sursa de finanţare: 

Diminuarea cu suma 

de 200 mii lei a Cap. 

5001, grupa 72,  Titlul 

XIV din Anexa 3/28, 

MINISTERUL 

COMUNICAȚIILOR 

ȘI SOCIETĂȚII 

INFORMAȚIONALE 

 

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 

pentru 

comisii) 

6 Anexa3/14/02 MAE 

Capitol 5001 

Grupa  20 

Titlul II-Bunuri si servicii 

Articol 25 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate 

din actiuni in reprezentarea intereselor 

statului potrivit dispozitiilor legale 

Se propune majorarea 

sumei alocate (9 mii lei) 

cu 14.000 mii lei 

 

 

Autorul 

amendamentului: 

MAE trebuie să asigure servicii de 

asistență juridică și translatori de 

limba locală pentru românii care ajung 

în situații delicate în țările unde trăiesc 

(ex: încredințarea copiilor altor familii) 

  

 

Sursa de finanţare:  

 

 



 Matei-Adrian 

Dobrovie    

deputat USR 

4000 mii lei  

redirecţionaţi de la 

Anexa3/14/02 MAE 

Capitol 5001 

Grupa  10 

Titlul I-Cheltuieli de personal 

Articol 01 

Alineat 05 

Sporuri pt.Condiții de munca  

 

3000 mii lei  

redirecţionaţi de la 

Anexa3/14/02 MAE 

Capitol 5001 

Grupa  10 

Titlul I-Cheltuieli de personal 

Articol 01 

Alineat 06 

Alte sporuri 

 

5000 mii lei  

redirecţionaţi de la 

Anexa3/14/02 MAE 

Capitol 5001 

Grupa  10 

Titlul I-Cheltuieli de personal 

Articol 01 

Alineat 30 

Alte drepturi salariale în bani 

 

2000 mii lei  

redirecţionaţi de la 



Anexa3/14/02 MAE 

Capitol 5001 

Grupa  20 

Titlul II-Bunuri si servicii 

Articol 01 

Alineat 30 

Alte bunuri și servicii pentru 

întreținere și funcționare 

 

 

 

  

  

 Formă finală amendamente Sănătate USR la Legea Bugetului de Stat 

 

 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivația 

respingerii 

1 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 11 ”Transferuri 

pentru reparatii capitale la spitale” 

Alocarea sumei de 23.500 mii lei 

pentru realizarea obiectivului 

„Relocarea și Modernizarea  Secției 

Clinice de Oncologie din cadrul 

Spitalului Județean Arad" 
 

Grup USR, senator Adrian Wiener 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesara pentru tratarea 

eficientă a bolnavilor de cancer 

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, 

”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma de 

23.500 mii lei. 

 

2 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 11 ”Transferuri 

pentru reparatii capitale la spitale” 

Alocarea sumei de 15.000 mii lei 

pentru realizarea obiectivului „ 

Modernizarea și extinderea Spitalului 

Județean Arad, jud. Arad " 
 

Grup USR, senator Adrian Wiener 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesara pentru tratarea 

eficientă a bolnavilor 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, 

”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma de 

15.000 mii lei. 

 

3 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 12 ”Transferuri 

pentru finantarea investitiilor la spitale” 

Alocarea sumei de 100.000 mii lei 

pentru realizarea obiectivului 

„Relocarea într-un spatiu nou a 

Maternității din Municipiul Arad, jud. 

Arad" 
 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesara pentru îngrijirea 

în condiții optime a femeilor 

însărcinate și a nou născuților 

din județul Arad. Actualmente 

Maternitatea funcționează în 

 



Grup USR, senator Adrian Wiener condiții total improprii, cu bloc 

operator neacreditabil. 

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 

100.000 mii lei. 

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 12 ”Transferuri 

pentru finantarea investitiilor la spitale” 

Alocarea sumei de 940 mii lei pentru 

realizarea obiectivului “Linie de 

prelucrare automată pentru 

Histopatologie și Citopatologie, 

Serviciul Clinic de Anatomie 

Patologică, Spitalul Județean Arad 

” 
 

Grup USR, senator Adrian Wiener 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesară pentru creșterea 

calității diagnosticului anatomo-

patologic al patologiei 

oncologice 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, 

”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma de 

940 mii lei. 

 



5. 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 11 ”Transferuri 

pentru reparatii capitale la spitale” 

Alocarea sumei de 24.150 mii lei 

pentru Consolidare şi reabilitare 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 

Braşov. 
 

Grup USR, senator Allen Coliban 

În prezent se derulează 

acest contract de execuţie cu 

termen de finalizare iunie 2019. 

Conform contractului de 

execuţie, Consiliul Judeţean 

Braşov trebuie să aloce, de la 

data prezentei până la 

finalizare, suma de 24.150 mii 

lei. 
 

Sursa de finanțare: 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 

24.150 mii lei. 

 

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 12 ”Transferuri 

pentru finantarea investitiilor la spitale” 

  

Alocarea sumei de 10.120 mii lei 

pentru acceleratorul de particule 

necesar pentru tratamentele 

oncologice. 
 

Grup USR, senator Allen Coliban 

Ministerul Sănătăţii urmează a 

repartiza Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Braşov un 

acceterator 

de particule pentru a asigura 

infrastructura necesară 

tratamentelor oncologice, 

domeniu 

deficitar în sănătatea publică 

braşoveană. Pentru a pregătirea 

 



şi punerea în funcţiune a acestui 

aparat este necesară o sumă 

aproximativă de 10.120 mii lei 
 

Sursa de finanțare: se 

diminuează capitolul 5001 - 

”Cheltuieli - buget de stat”, 

Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 12 

”Transferuri pentru finantarea 

investitiilor la spitale” cu suma 

de 10.120 mii lei 

7. 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 11 ”Transferuri 

pentru reparatii capitale la spitale” 

Alocarea sumei de 7.417 mii lei 

pentru Modernizare, dotare şi 

eficientizare energetică Spitalul Clinic 

de Obstetrică – Ginecologie Braşov. 
 

Grup USR, senator Allen Coliban 

Acest obiectiv se află în faza de 

contractare prin Programul 

Operaţional Regional 2014-

2020. Proiectul a trecut de faza 

de verificare a conformităţii 

administrative şi eligibilitate, 

cât şi 

de verificarea tehnică şi 

financiară, fiind acceptat pentru 

finanţare. Conform hotărârii de 

aprobare a proiectului, este 

necesară suma de 7.417 mii lei, 

pentru co-finanţare şi pentru 

cheltuielile neeligibile. 
 

Sursa de finanțare: 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 

7.417 mii lei. 

8. 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 11 ”Transferuri 

pentru reparatii capitale la spitale” 

Alocarea sumei de 2.365 mii lei 

pentru ,,Reparaţii capitale, 

modernizare şi eficientizare energetici 

a Unităţii de Asitenţă Medico-Socială 

de Pneumoftiziologie Sânpetru". 
 

Grup USR, senator Allen Coliban 

Acest obiectiv a fost contractat 

spre finanţare prin Programul 

Operaţional Regional 2014-

2020, proiect care a trecut de 

faza de verificare a 

conformităţii administrative şi 

eligibilitate, cât şi de verificarea 

tehnică şi financiară, fiind 

acceptat pentru finanţare. 

Conform hotărârii de aprobare a 

proiectului, este necesară 

acoperirea cheltuielilor cu 

contribulia proprie şi 

cheltuielile neeligibile în sumă 

totală de 2.365 mii lei. 
 

Sursa de finanțare: 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 

2.365 mii lei.  

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”, Alineat 11 ”Transferuri 

pentru reparatii capitale la spitale” 

Alocarea sumei de 1.446 mii lei 

pentru ,,Consolidarea, modernizarea şi 

creşterea eficienţei energetice a 

Spitalului Clinic de Psihiatrie şi 

Neurologie Braşov". 
 

Grup USR, senator Allen Coliban 

Acest obiectiv se află în faza de 

evaluare prin Programul de 

finanţare POR 

2014-2020. Conform hotărârii 

de aprobare a proiectului, 

trebuie să 

se asigure contribuţia proprie şi 

cheltuielile neeligibile în sumă 

totală de 1.446 mii lei. 
 

Sursa de finanțare: se 

diminuează Capitolul 5001 - 

”Cheltuieli - buget de stat”, 

Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 11 

”Transferuri pentru reparatii 

capitale la spitale cu suma de 

 1.446 mii lei 

 

10. Anexa 3/26 

Cap 5001, gr 51, titlul 6, art 12 

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la 

spitale 

Alocarea a 3.588 mii lei pentru 

investiții la Institutul Regional de 

Oncologie Iași 
 

1. Modernizare  secție ATI 

pentru asigurarea asistenței 

medicale de specialitate în 

condiții de siguranță. Cele două 

 



Grup USR, deputat Cossete Chichirău rezerve ATI de tip izolator sunt 

necesare pentru izolarea 

pacientilor critici neutropenici 

fără infecție suspectată sau 

dovedită. – 720 mii lei 
 

2. Modernizarea și amenajarea 

unui spațiu în vederea înființării 

unui compartiment de 

radioiodoterapie (terapie cu Iod 

131). Compartimentul de 

terapie cu iod cu patru paturi ce 

va funcționa în clădirea situată 

în Iași, strada Ion Creangă nr. 5 

care aparține Institutului 

Regional de Oncologie Iași are 

drept scop deservirea 

pacienților cu patologie 

tiroidiană (atât benignă, cât și 

malignă) în vederea 

administrării de doze 

terapeutice de I-131 pentru 

tratamentul afecțiunilor 

tiroidiene. – 270 mii lei 
 

3. Reparații capitale pentru 

două din clădirile aflate în str. 

G-ral Henri Mathias Berthelot 

nr. 2 pentru amenajarea unui 

compartiment de îngrijiri 

paliative - 2.598 mii lei 



 

Sursa de finanțare: Bugetul 

Ministerului Sănătății,  

Cap 5001, gr 51/art. 02/alin. 12 

Transferuri pentru finanțarea 

investițiilor la spitale 
 

cap. 5001/gr 51/ art. 02/ alin. 11 

Transferuri pentru reparații 

capitale la spitale 

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 12 ”Transferuri 

pentru finantarea investitiilor la spitale” 

  

Alocarea sumei de 1.380 mii lei 

pentru achiziționarea unui computer 

tomograf, două ventilatoare și două 

aparate pentru anestezie în cadrul 

Spitalului Municipal Turda 
 

Grup USR, deputat Emanuel 

Ungureanu 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesara pentru tratarea 

eficientă a bolnavilor din orașul 

Turda, deservind și alte orașe 

din județ.  
 

Sursa de finanțare: se 

diminuează capitolul 5001 - 

”Cheltuieli - buget de stat”, 

Paragraf 51, Titlul VI 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 12 

”Transferuri pentru finantarea 

investitiilor la spitale” cu suma 

de 1.380 mii lei 

 

12 Anexa 3 / 26 / 28 

  

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 

Alocarea sumei de 1.000 mii lei 

pentru realizarea ”Studiu de 

prefezabilitate/fezabilitate pentru o 

Spitalul de Arsi are nevoie de o 

construcția unei noi clădiri, cea 

actual nefiind adecvată pentru 

 



prefezabilitate, fezabilitate si alte studii 

  

501051 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

  

5010510212 Transferuri pentru finantarea 

investitiilor la spitale 

nouă clădire a Spitalul Clinic de 

Urgență Chirurgie Plastică, 

Reparatorie și Arsuri – București”. 
 

Grup USR, deputat Cristian Gabriel 

Seidler 

funcțiunea de spital iar Primăria 

Sector 1 a identificat, a 

achiziționat și alocat deja în 

acest sens un teren încă din anul 

2016. 
 

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 

1.000 mii lei. 

13.  Anexa 3 / 26 / 28 

  

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 

prefezabilitate, fezabilitate si alte studii 

  

501051 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

  

5010510212 Transferuri pentru finantarea 

investitiilor la spitale 

Alocarea sumei de 1.035 mii lei 

necesară pentru accesarea Facilității 

de Pregătire a Proiectelor de 

Infrastructură pusă la dispoziție de 

BERD în vederea reorganizării și 

extinderii spitalului de copii ”Maria 

Sklodowska Curie” și transformarea 

acestuia în primul spital regional de 

urgență pentru copii din România. 
 

Suma reprezintă 10% din costul total 

al serviciilor de consultanță pe care 

BERD se obligă să le contracteze în 

vederea realizării, pregătirii și 

Reorganizarea întregului 

complex și extinderea spitalului 

de copii ”Maria Sklodowska 

Curie” în vederea transformării 

acestuia în primul spital 

regional de urgență pentru copii 

din România cu toate facilitățile 

necesare îngrijirii pediatrice.  
 

În urma acestui proces, spitalul 

de copii ”Maria Sklodowska 

Curie”, ar putea beneficia de 

centre pediatrice dedicate 

pentru neurochirurghie, 

 



implementării proiectului. 
 

Grup USR, deputat Tudor Pop 

chirurgie cardiacă, transplant, 

imagistică și radioterapie.   
 

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 

1.035 mii lei. 
 

14 Anexa 3 / 26 / 28 

  

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 

prefezabilitate, fezabilitate si alte studii 

  

501051 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

  

5010510212 Transferuri pentru finantarea 

investitiilor la spitale 

Alocarea sumei de 1.035 mii lei 

necesară pentru accesarea Facilității 

de Pregătire a Proiectelor de 

Infrastructură pusă la dispoziție de 

BERD în vederea construirii unei noi 

unități sanitare care să găzduiască 

Institutul de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare ”Prof. Dr. C.C. 

Iliescu”, din București. 
 

Suma reprezintă 10% din costul total 

al serviciilor de consultanță pe care 

BERD se obligă să le contracteze în 

vederea realizării, pregătirii și 

implementării proiectului. 

Actuala clădire care găzduiește 

IUBCV ”Prof.Dr. C.C. Iliescu” 

este clasificată ca având risc 

seismic II. Clădirea se află într-

un stadiu avansat de degradare, 

atât la exterior, cât și la interior 

și nu a beneficiat de investiții de 

reabilitare de la data 

construcției (1969 – 1975).  
 

În ciuda acestor condiții 

improprii de funcționare, 

Institutul se situează constant în 

primele locuri din România din 

punct de vedere al indicilor de 

 



 

Grup USR, deputat Tudor Pop 

performanță medicală – peste 

45% din totalul operațiilor de 

inimă din România, peste 60% 

din totalul operațiilor de urgență 

din România, peste 50% din 

operațiile de chirurgie vasculară 

din România și peste 25% din 

cazurile de infarct miocardic 

acut din București.  
 

Mai mult, Institutul este o 

unitate sanitară de tip structură 

critică de primă linie conform 

Planului comun România – 

NATO. Studiul de fezabilitate a 

demonstrat că reabilitarea 

clădirii nu este o soluție 

acceptabilă, având în vedere 

nivelul costurilor, cât și faptul 

că Institutul ar trebui să-și 

întrerupă activitatea pe perioada 

lucrărilor.  
 

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 

1.035 mii lei. 

 

 

 

Amendamentele USR pentru Ministerul Apelor si Padurilor 

 

 

Nr. 

Crt. 

Articolul de 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupă/titlul/articol/alineat 

Text amendament 

propus (autor, 

apartenență 

politică) 

Motivația 

amendamentului/sursa de 

finanțare 

Motivația 

respingerii 

(numai pt. 

comisii) 

1. Ministerul Apelor și Pădurilor 

Legea 289/2002, OUG 50/2016 

Cod obiectiv 846/Anexa nr.3/62/29/ pg.2 

Alocarea sumei de 

6.000 mii lei pentru 

achiziția unui parc 

auto cu un mijloc de 

transport la nivelul 

fiecărui județ pentru 

transportul elevilor 

în vederea facilitării 

educație ecologice în 

natură. 

 

USR 

 

Dotarea cu un mijloc de 

transport la nivel județean 

este necesară pentru 

promovarea educației despre 

natură în afara sălilor de curs 

și responsabilizarea elevilor 

privind provocările datorate 

schimbărilor climatice și a 

efectelor antropice asupra 

pădurilor. De această 

facilitate pot beneficia și 

comunitățile locale. Măsura 

reprezintă un liant în 

comunicarea  deficitară 

dintre Ministerul Apelor și 

Pădurilor și societate. 

 

 



Sursa de finanțare: Se va 

diminua cu 6.000 mii lei 

suma  alocată la Capitolul 

8301, Grupa 71, Articolul 

01, Active fixe. 

 

Destinație: 8301710102 

Capitolul 8301, Grupa71, 

Titlul XIII, Articol 01, 

Alineat 02 Mașini, 

echipamente și mijloace de 

transport.  

 

2. Ministerul Apelor și Pădurilor 

Cod obiectiv 2/Anexa nr.3/62/29/ pg.3,  

Alocarea sumei de 

10.000 mii lei pentru 

achiziția de 

echipamente 

electronice de 

cubare/măsurare a 

lemnului cu 

transmitere automată 

a datelor prin GPS și 

drone pentru paza și 

protecția pădurilor. 

 

USR 

 

Cubarea materialului lemnos 

în diferite faze, inventarierea 

arborilor în pădure, pe picior 

sau buștean precum și 

inventarierea masei lemnoase 

în depozite se face cu 

mijloace rudimentare folosite 

de biometria forestieră de 

mai bine de 180 de ani. Prin 

folosirea kit-urilor de 

evaluare a masei lemnoase, 

kit-uri care includ clupele 

forestiere electronice și 

folosesc transmiterea online, 

automată a datelor sunt 

eliminate erorile de cubare 

sistemice care pot ajunge 

până la 10% din volumul 

 



total al masei lemnoase prin 

subevaluare, reprezentând 

valoric peste 300.000 mii lei. 

Achiziția de drone reduce 

substanțial amprenta 

ecologică a activității de 

pază, asigură o vedere amplă 

asupra suprafețelor 

administrate, poate avertiza 

asupra factorilor de 

dezechilibru ecologic și 

poate preveni pagubele 

datorate fenomenelor 

naturale sau activității 

infracționale în fondul 

forestier.  

 

Sursa de finanțare: Se va 

diminua cu 10.000 mii lei 

suma  alocată la Capitolul 

8301, Grupa 58, Articolul 

02, Alineat 01Finanțare 

națională II Credite 

bugetare. 

 

Destinație: 8301710103 

Capitolul 8301, Grupa71, 

Titlul XIII, Articol 01, 

Alineat 02 Mașini, 

echipamente și mijloace de 

transport.  



3. Ministerul Apelor și Pădurilor 

Cod obiectiv 1078 

Anexa nr.3/62/28 pg. 29 

Alocarea sumei de 

50.000 mii lei pentru 

dezvoltarea parcului 

de utilaje necesar 

pentru recoltarea, 

scosul, apropiatul și 

sortarea masei 

lemnoase rezultate 

din exploatare în 

regie proprie. 

 

USR 

 

Creșterea cotei de exploatare 

a masei lemnoase proprietate 

a statului impune dotarea 

agenților economici cu 

capital de stat cu mijloace 

fixe, mobile. În anul 

precedent recoltarea masei 

lemnoase în regie proprie a 

fost făcută pentru 15% din 

volumul total recoltat, de 

aproximativ 9 milioane 

metrii cubi. Pentru anul 

2018, conform HG 715/2017 

pentru aprobarea 

Regulamentului de 

valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, volumul 

recoltat în regie proprie va 

depăși procentual 40% din 

volumul total exploatat. 

Suplimentarea este necesara 

pentru atingerea acestui 

deziderat care aduce efecte 

pozitive în aprovizionarea 

populație cu lemn de foc și 

prin sortare superioară, 

produce creșterea veniturilor 

la bugetul de stat. 

 

Sursa de finanțare: Se va 

 



diminua cu 50.000 mii lei 

suma  alocată la Capitolul 

8301, Grupa 55, Articolul 

01, Alineat A. Transferuri 

interne. 

 

Destinație: 830155112 

Capitolul 8301, Grupa55, 

Titlul VII, Articol 01, 

Alineat 12 Investiții ale 

agenților economici cu 

capital de stat 

4. Ministerul Apelor și Pădurilor 

Cod obiectiv 5 

Anexa nr. 3/62/29, pg. 9 

Alocarea sumei de 

1.000 mii lei pentru 

elaborarea unui 

studiu de 

îmbunătățire a 

serviciilor de 

silvoturism și 

instruirea 

personalului silvic 

privind activitățile 

specifice de 

silvoturism în fondul 

forestier al statului și 

relația de 

comunicare a 

personalului silvic cu 

comunitățile locale și 

instituțiile de 

învățământ. 

Capacitatea de comunicare a 

personalului silvic angajat al 

MAP este neexploatată la 

capacitate optimă, ceea ce 

generează conflicte 

 permanente între 

comunitățile locale și 

reprezentanții instituționali. 

Aceste deficiente perpetuate 

sunt cauzate de lipsa 

expertizei în comunicare la 

nivelul administrației 

locale.Competențele în 

comunicare sunt necesare în 

contextul ăn care acțiunile 

legale de exploatare a masei 

lemnoase devin provocări 

pentru populație, pe fondul 

lipsei de educație ecologică 

 



 

USR  

la nivelul local al 

administrației. 

 

Sursa de finanțare: Se va 

diminua cu 1.000 mii lei 

suma  alocată la Capitolul 

7001, Grupa 56, Articolul 

03, Alineat 01 .Finanțare 

națională. 

 

Destinație: 7001560301 

Capitolul 7001, Grupa56, 

Titlul VIII, Articol 03, 

Alineat 03Cheltuieli 

neeligibile  

 

5. Ministerul Apelor și Pădurilor 

Anexa nr.3/62/28 pg. 29 

Alocarea sumei de 

10.000 mii lei pentru 

finanțarea lucrărilor 

de împădurire. 

 

USR 

Suplimentarea sumei deja 

alocate de 35.000 mii lei cu 

10.000 mii lei este necesară 

deoarece preluarea în pază și 

administrare silvică a 

suprafețelor forestiere fără 

contracte de administrare 

silvică în anii precedenți 

impune executarea de lucrări 

de împădurire care inițial vor 

fi suportate de la bugetul 

statului. Aceste suprafețe 

intră în paza ocoalelor silvice 

nominalizate prin 

completarea adusă Codului 

 



silvic Legea 46/2008 prin 

Legea 175/2017.Suprafețele 

forestiere aflate în prezent 

fără contracte de 

administrare sau pază sunt 

suprafețe cu păduri brăcuite 

sau care au fost parcurse cu 

tăieri ilegale și necesită 

lucrări de împădurire sau 

completări în vederea 

atingerii compoziției țel la 

vârsta exploatabilității. 

 

Sursa de finanțare: Se va 

diminua cu 10.000 mii lei 

suma  alocată la Capitolul 

8301, Grupa 55, Articolul 

01, Alineat A. Transferuri 

interne. 

 

Destinație: 8301550155 

Capitolul 8301, Grupa55, 

Titlul VII, Articol 01, 

Alineat 55 transferuri pentru 

finanțarea lucrărilor de 

împădurire. 

 

 

 

 



Nr. 

Crt. 

Articolul de 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupă/titlul/articol/alineat 

Text amendament 

propus (autor, 

apartenență 

politică) 

Motivația 

amendamentului/sursa de 

finanțare 

Motivația 

respingerii 

(numai pt. 

comisii) 

1. Ministerul Apelor și Pădurilor 

Legea 289/2002, OUG 50/2016 

Cod obiectiv 846/Anexa nr.3/62/29/ pg.2 

Alocarea sumei de 

6.000 mii lei pentru 

achiziția unui parc 

auto cu un mijloc de 

transport la nivelul 

fiecărui județ pentru 

transportul elevilor 

în vederea facilitării 

educație ecologice în 

natură. 

 

USR 

 

Dotarea cu un mijloc de 

transport la nivel județean 

este necesară pentru 

promovarea educației despre 

natură în afara sălilor de curs 

și responsabilizarea elevilor 

privind provocările datorate 

schimbărilor climatice și a 

efectelor antropice asupra 

pădurilor. De această 

facilitate pot beneficia și 

comunitățile locale. Măsura 

reprezintă un liant în 

comunicarea  deficitară 

dintre Ministerul Apelor și 

Pădurilor și societate. 

 

Sursa de finanțare: Se va 

diminua cu 6.000 mii lei 

suma  alocată la Capitolul 

8301, Grupa 71, Articolul 

01, Active fixe. 

 

Destinație: 8301710102 

Capitolul 8301, Grupa71, 

Titlul XIII, Articol 01, 

Alineat 02 Mașini, 

 



echipamente și mijloace de 

transport.  

 

2. Ministerul Apelor și Pădurilor 

Cod obiectiv 2/Anexa nr.3/62/29/ pg.3,  

Alocarea sumei de 

10.000 mii lei pentru 

achiziția de 

echipamente 

electronice de 

cubare/măsurare a 

lemnului cu 

transmitere automată 

a datelor prin GPS și 

drone pentru paza și 

protecția pădurilor. 

 

USR 

 

Cubarea materialului lemnos 

în diferite faze, inventarierea 

arborilor în pădure, pe picior 

sau buștean precum și 

inventarierea masei lemnoase 

în depozite se face cu 

mijloace rudimentare folosite 

de biometria forestieră de 

mai bine de 180 de ani. Prin 

folosirea kit-urilor de 

evaluare a masei lemnoase, 

kit-uri care includ clupele 

forestiere electronice și 

folosesc transmiterea online, 

automată a datelor sunt 

eliminate erorile de cubare 

sistemice care pot ajunge 

până la 10% din volumul 

total al masei lemnoase prin 

subevaluare, reprezentând 

valoric peste 300.000 mii lei. 

Achiziția de drone reduce 

substanțial amprenta 

ecologică a activității de 

pază, asigură o vedere amplă 

asupra suprafețelor 

administrate, poate avertiza 

asupra factorilor de 

 



dezechilibru ecologic și 

poate preveni pagubele 

datorate fenomenelor 

naturale sau activității 

infracționale în fondul 

forestier.  

 

Sursa de finanțare: Se va 

diminua cu 10.000 mii lei 

suma  alocată la Capitolul 

8301, Grupa 58, Articolul 

02, Alineat 01Finanțare 

națională II Credite 

bugetare. 

 

Destinație: 8301710103 

Capitolul 8301, Grupa71, 

Titlul XIII, Articol 01, 

Alineat 02 Mașini, 

echipamente și mijloace de 

transport.  

3. Ministerul Apelor și Pădurilor 

Cod obiectiv 1078 

Anexa nr.3/62/28 pg. 29 

Alocarea sumei de 

50.000 mii lei pentru 

dezvoltarea parcului 

de utilaje necesar 

pentru recoltarea, 

scosul, apropiatul și 

sortarea masei 

lemnoase rezultate 

din exploatare în 

regie proprie. 

Creșterea cotei de exploatare 

a masei lemnoase proprietate 

a statului impune dotarea 

agenților economici cu 

capital de stat cu mijloace 

fixe, mobile. În anul 

precedent recoltarea masei 

lemnoase în regie proprie a 

fost făcută pentru 15% din 

volumul total recoltat, de 

 



 

USR 

 

aproximativ 9 milioane 

metrii cubi. Pentru anul 

2018, conform HG 715/2017 

pentru aprobarea 

Regulamentului de 

valorificare a masei 

lemnoase din fondul forestier 

proprietate publică, volumul 

recoltat în regie proprie va 

depăși procentual 40% din 

volumul total exploatat. 

Suplimentarea este necesara 

pentru atingerea acestui 

deziderat care aduce efecte 

pozitive în aprovizionarea 

populație cu lemn de foc și 

prin sortare superioară, 

produce creșterea veniturilor 

la bugetul de stat. 

 

Sursa de finanțare: Se va 

diminua cu 50.000 mii lei 

suma  alocată la Capitolul 

8301, Grupa 55, Articolul 

01, Alineat A. Transferuri 

interne. 

 

Destinație: 830155112 

Capitolul 8301, Grupa55, 

Titlul VII, Articol 01, 

Alineat 12 Investiții ale 



agenților economici cu 

capital de stat 

4. Ministerul Apelor și Pădurilor 

Cod obiectiv 5 

Anexa nr. 3/62/29, pg. 9 

Alocarea sumei de 

1.000 mii lei pentru 

elaborarea unui 

studiu de 

îmbunătățire a 

serviciilor de 

silvoturism și 

instruirea 

personalului silvic 

privind activitățile 

specifice de 

silvoturism în fondul 

forestier al statului și 

relația de 

comunicare a 

personalului silvic cu 

comunitățile locale și 

instituțiile de 

învățământ. 

 

USR  

Capacitatea de comunicare a 

personalului silvic angajat al 

MAP este neexploatată la 

capacitate optimă, ceea ce 

generează conflicte 

 permanente între 

comunitățile locale și 

reprezentanții instituționali. 

Aceste deficiente perpetuate 

sunt cauzate de lipsa 

expertizei în comunicare la 

nivelul administrației 

locale.Competențele în 

comunicare sunt necesare în 

contextul ăn care acțiunile 

legale de exploatare a masei 

lemnoase devin provocări 

pentru populație, pe fondul 

lipsei de educație ecologică 

la nivelul local al 

administrației. 

 

Sursa de finanțare: Se va 

diminua cu 1.000 mii lei 

suma  alocată la Capitolul 

7001, Grupa 56, Articolul 

03, Alineat 01 .Finanțare 

națională. 

 

 



Destinație: 7001560301 

Capitolul 7001, Grupa56, 

Titlul VIII, Articol 03, 

Alineat 03Cheltuieli 

neeligibile  

 

5. Ministerul Apelor și Pădurilor 

Anexa nr.3/62/28 pg. 29 

Alocarea sumei de 

10.000 mii lei pentru 

finanțarea lucrărilor 

de împădurire. 

 

USR 

Suplimentarea sumei deja 

alocate de 35.000 mii lei cu 

10.000 mii lei este necesară 

deoarece preluarea în pază și 

administrare silvică a 

suprafețelor forestiere fără 

contracte de administrare 

silvică în anii precedenți 

impune executarea de lucrări 

de împădurire care inițial vor 

fi suportate de la bugetul 

statului. Aceste suprafețe 

intră în paza ocoalelor silvice 

nominalizate prin 

completarea adusă Codului 

silvic Legea 46/2008 prin 

Legea 175/2017.Suprafețele 

forestiere aflate în prezent 

fără contracte de 

administrare sau pază sunt 

suprafețe cu păduri brăcuite 

sau care au fost parcurse cu 

tăieri ilegale și necesită 

lucrări de împădurire sau 

completări în vederea 

 



atingerii compoziției țel la 

vârsta exploatabilității. 

 

Sursa de finanțare: Se va 

diminua cu 10.000 mii lei 

suma  alocată la Capitolul 

8301, Grupa 55, Articolul 

01, Alineat A. Transferuri 

interne. 

 

Destinație: 8301550155 

Capitolul 8301, Grupa55, 

Titlul VII, Articol 01, 

Alineat 55 transferuri pentru 

finanțarea lucrărilor de 

împădurire. 

 

 

 

 

 
 

Amendamente Ministerul Mediului 

 

Nr. Articolul de Text amendament Motivația Motivația 



Crt. lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupă/titlul/articol/alineat propus (autor, 

apartenență politică) 

amendamentului/sursa de 

finanțare 

respingerii 

(numai pt. 

comisii) 

1. Anexa nr.3/23 Capitolul 7401, grupa 71, titlul 01, articol 02 Alocarea a 3.000 mii 

lei pentru 

modernizarea 

laboratoarelor mobile 

ce au ca scop 

măsurarea calității 

aerului, poluanților din 

atmosferă și a 

mirosurilor, și 

acreditarea lor 

RENAR. 

 

USR 

Aceste laboratoare din 

dotarea Agenției pentru 

Protecția Mediului sunt 

 necesare pentru a măsura 

calitatea aerului în zonele 

în care populația se plânge 

de mirosuri puternice (zone 

industriale, zone apropiate 

de depozite de deșeuri sau 

de incineratoare de 

deșeuri). 

Agenția pentru Protecția 

Mediului este instituția cu 

drept de control și din 

păcate la ora actuală nu 

beneficiază de 

instrumentele necesare 

pentru a-și face treaba. 

 

În ultimul an, au fost foarte 

multe plângeri legate de 

poluarea aerului în diferite 

zone ale țării unde sunt 

mari aglomerații urbane. 

(București-Ilfov, Bihor, 

Timiș, etc). 

 

Sursa de finanțare: 

 



Alocarea a 3.000 mii lei din 

fondul prevăzut pentru 

“Reducerea și controlul 

poluării”,  Capitolul 7401, 

Articolul 51, Alineat 02, 

Transferul din Sumele 

Obținute din Vânzarea 

Certificatelor de Emisii de 

Gaze cu Efect de Seră 

pentru finanțarea 

proiectelor de investiții 

Destinație: Capitolul 

7401, Subcapitol 03 

Reducerea şi controlul 

poluării 

 

2. Anexa nr.3/23, Capitolul 5001, grupa 01, titlul 01, articol 01 Creșterea fondului de 

salarii pentru 

personalul Gărzii de 

Mediu cu suma de 

5.000 mii lei. 

 

USR 

Un comisar de control de la 

Garda de Mediu are salariu 

foarte mic. Garda de Mediu 

este una din agențiile 

statului cu rol de control 

care are cele mai mici 

salarii, dar cu 

responsabilități foarte mari. 

Problemele de mediu 

afectează foarte mult 

calitatea vieții cetățenilor 

României iar oamenii care 

lucrează  în acest domeniu 

trebuie să  fie remunerați 

 



corespunzător. 

 

Sursa de finanțare: Se va 

diminua cu 5.000 mii lei 

suma  alocată la Capitolul 

7401, Grupa 55, Articolul 

02, Alineat 01 Contribuții 

și Cotizații la Organizații 

Internaționale 

 

Destinație: Capitolul 

7401, Grupa 10, Titlul I 

Cheltuieli de personal. 

 

3. Anexa 3/23, Capitol 7401, Grupa 51, Titlul VI , Articol 02, Alineat 

14 

 

Alocarea sumei de 

3.450 mii lei pentru 

creșterea suprafeței 

spațiilor verzi pentru 

municipiile de rang 

zero (București) si unu 

(Bacău, Brașov, 

Brăila, Cluj-Napoca, 

Constanța, Craiova, 

Galați, Iași, Oradea, 

Ploiești, Pitești, Târgu 

Mureș, Timișoara). 

 

USR 

 

Se solicită admiterea 

amendamentului pentru: 

(A) îndeplinirea 

obiectivului “creșterea 

suprafeței spațiilor verzi” 

propus în Domeniul 

Protecția Mediului / 

dezvoltarea durabila a 

orașelor” în cadrul 

politicilor în domeniul 

investițiilor publice în 

cadrul Anexei 3/23 aferentă 

activității Ministerului 

Mediului 

 

(B) îndeplinirea 

 



prevederilor Art. 19 - 

alineatul (1) - litera (d) din 

Legea 24 2007 actualizată 

şi republicată. Legea 

privind reglementarea şi 

administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul 

localităţilor [respectiv Art. 19 - 

(1) Activităţile de administrare şi 

gospodărire a spaţiilor verzi 

subordonate autorităţilor 

administraţiei publice locale sunt 

finanţate din bugetul local 

pentru: d) crearea şi dezvoltarea 

spaţiilor verzi prin 

achiziţionarea de terenuri 

disponibile cu potenţial 

sociocultural sau ecologic, în 

vederea atingerii şi respectării 

normativelor europene existente 

în domeniu cu privire la 

necesarul de spaţii verzi] 
 

(C) îndeplinirea 

prevederilor Art. 10 - 

alineatul (1) din Legea 24 

2007 actualizată şi 

republicată. Legea privind 

reglementarea şi 

administrarea spaţiilor 

verzi din intravilanul 

localităţilor [respectiv Art. 10 - 

(1) Municipiile de rang zero şi 

unu au obligaţia să efectueze, 



până la data de 1 ianuarie 2011, 

auditul suprafeţei, calităţii şi 

accesibilităţii spaţiilor verzi, 

urmat de elaborarea unei 

strategii şi a unui plan de acţiune 

privind conservarea şi 

dezvoltarea reţelei de spaţii 

verzi] 
 

Sursa de finanțare: Se va 

diminua cu 3.450 mii lei 

suma  alocată la Capitolul 

7401, Grupa 20, Articolul 

30 (Alte cheltuieli / II. 

Credite bugetare) 

 

Destinație: Capitolul 

7401, Grupa 51, Titlul VI 

Transferuri  intre Unități 

ale Administrației Publice, 

Articol 2 - Transferuri de 

capital, Alineatul 14 - 

Programe multianuale de 

mediu și gospodărirea 

apelor 

4. Ministerul Mediului 

Anexa nr 3/23/28 pg 8 
(c.) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate si alte 

studii 
5001710101 Constructii 

Amendare 

- 5.000.000 lei pentru 

achizitie studii/studii 

de 

prefezabilitate/studii 

de fezabilitate si studio 

Programul de investitii 

publice al MM (pg 383) nu 

are nicio legatura cu 

obiectivele de oplitici de 

mediu descrise la pg 6, 

astfel 

 



de evaluare a 

necesarului tehnico-

financiar de 

conformare pentru 

fiecare din depozitele 

aflate la Curtea 

Europeana de Justitie 

si care trebuiau inchise 

in 2009 

 

USR 

 

     - la capitolul fonduri 

pentru studii acesta are 

prevazuta o suma de 207 

mii lei - in acest fel MM nu 

poate folosi Instituttele de 

cercetare, nu paoate elabora 

evaluari, nu poate participa 

cu co-finantare studii de 

cercetare. Pracctic, este 

complet blocat accesul la 

studii si evaluari iar 

Institutele de Cercetare nu 

pot fi contractate pentru 

elaborarea de studii 

necesare sustinerii 

deciziilor necesare pentru 

implementarea obiectivelor 

si rezultatelor de mediu 

descrise la cap. 4 (pg 6) 

 

 

Aparare, ordine publica si siguranta nationala 

 

18 Ministerul Apararii Nationale 

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. 

https://www.senat.ro/PAGINI/Buget/2018/Anexa%203/Ministerul%20Apararii%20Nationale.pdf


comisii) 

1 Anexa 3/18/02/capitol 6001/grupa 20/titlul 

II/articol 01/alineat 05(carburanți 

lubrifianți) 

Majorare credite bugetare de 

la suma de 181.397 mii lei la 

suma de 210.500 mii lei 

 

Autor:  

Senator Nicoleta Ramona 

Dinu - USR 

 

În contextul geo-politic actual în care trebuie 

ridicată capacitatea de luptă a armatei, se 

impune, printere altele și creșterea numărului 

orelor de instrucție. O consecință a acestui fapt 

este și creșterea consumului de carburanți și 

lubrifianți, îndeosebi pentru asigurarea 

funcționării echipamentelor de resortul 

Forțelor Aeriene și al Forțelor Navale. În 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 

se prevede o scădere a cheltuielilor față de 

anul precedent pentru carburanți și lubrifianți 

cu 9,94%. 

În considerarea celor menționate anterior, dar 

și datorită faptului că prețul carburanților și 

lubrifianților este în creștere, se propune 

majorarea creditelor bugetare aferente 

carburanților și lubrifianților de la suma de 

181.397 mii lei la suma de 210.500 mii lei prin 

redistribuire de la capitolul 5001/grupa 

10/articol 01 Cheltuieli salariale în bani. 

 

2 Anexa 3/18/02/capitol 6001/grupa 20/titlul 

II/articol 01/alineat 06(Piese de schimb) 

Majorare credite bugetare de 

la suma de 172.688 mii lei la 

suma de 230.500 mii lei 

 

Autor:  

Senator Nicoleta Ramona 

Dinu - USR 

 

Datorită subfinanțării Ministerului Apărării 

Naționale în anii precedenți, necesarul de piese 

de schimb pentru reperarea echipamentelor, 

precum și pentru menținerea acestora în stare 

de funcționare a crescut substantial în ultima 

perioadă. În proiectul Legii bugetului de stat 

pe anal 2018 se prevede o scădere cu 21,87% a 

sumei alocate pentru piese de schimb față de 

 



anul precedent. 

În considerarea celor menționate anterior, se 

propune majorarea creditelor bugetare aferente 

pieselor de schimb de la suma de 172.688 mii 

lei la suma de 230.500 mii lei prin 

redistribuire de la capitolul 5001/grupa 

10/articol 01 Cheltuieli salariale în bani.  

3 Anexa 3/18/02/capitol 6001/grupa 

71/articol 03/(Reparații capitale aferente 

activelor fixe) 

Majorare credite bugetare de 

la suma de 77.461 mii lei la 

suma de 220.500 mii lei 

 

Autor:  

Senator Nicoleta Ramona 

Dinu - USR 

 

Datorită fondurilor relativ scăzute avute la 

dispoziție de Ministerului Apărării Naționale 

în anii precedenți pentru executarea 

reparațiilor capitale la echipamentele din 

dotare, precum și pentru achiziții de 

echipamente militare performante, o parte 

semnificativă dintre cele aflate în prezent în 

înzestrarea Forțelor Armate, sunt defecte, sau 

se află într-un stadiu avansat de îmbătrânire, 

necesitând executarea reviziilor generale. 

În proiectul Legii bugetului de stat pe anal 

2018 se prevede o scădere cu 63,72% a sumei 

alocate pentru reparațiile capitale aferente 

activelor fixe față de anul precedent. 

În considerarea celor menționate anterior, 

precum și datorită necesității menținerii la un 

nivel ridicat a capacității de luptă a armatei, se 

propune majorarea creditelor bugetare alocate 

pentru reparații capitale aferente activelor fixe 

de la suma de 76.461 mii lei la suma de 

220.500 mii lei prin redistribuire de la 

capitolul 5001/grupa 10/articol 01 Cheltuieli 

salariale în bani. 

 



4 Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 

Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării 

Naționale 

Capitolul 6001 

Grupa  20 

Titlul II-Bunuri şi servicii 

Articol 01 Alineat 05 

Se propune suplimentarea 

sumei alocate cu 161.713 mii 

lei pentru asigurarea 

 necesarului de carburanți-

lubrifianți pentru 

funcționarea tehnicii militare 

potrivit standardelor NATO.  

Sen. Nicu Fălcoi, USR 

Asigurarea 100% (în proiectul de buget  se 

asigură doar 48%) a necesarului de carburanți-

lubrifianți pentru funcționarea tehnicii militare 

potrivit standardelor NATO (180 ore de 

zbor/pilot, 3132 zile instrucție pe mare/fluviu, 

150 ore de marș pentru un militar din forțele 

terestre, etc) 

Sursa de finanțare: Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2018 

Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării Naționale, 

Capitol 6001, Grupa  71, Titlul XIII-Active 

nefinanciare, Articol 01, Alineat 30 

 

5 Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 

Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării 

Naționale 

Capitolul 6001 

Grupa  20 

Titlul II-Bunuri şi servicii 

Articol 01 Alineat 06 

Se propune suplimentarea 

sumei alocate cu 108.426 mii 

lei pentru asigurarea pieselor 

de schimb pentru tehnica de 

luptă. 

 

Sen. Nicu Fălcoi, USR 

Asigurarea 100% (în proiectul de buget se 

asigură doar 50%) a pieselor de schimb pentru 

tehnica de luptă aflată în dotarea MU și 

unități. 

Anexa 3/18/02 

Sursa de finanțare: Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2018 

Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării Naționale, 

Capitol 6001, Grupa  71, Titlul XIII-Active 

nefinanciare, Articol 01, Alineat 30 

 

6 Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 

Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării 

Naționale 

Capitolul 6001 

Grupa  20 

Titlul II-Bunuri şi servicii 

Articol 02 

Se propune suplimentarea 

sumei alocate cu   16525 mii 

lei pentru asigurarea 

cheltuielilor de reparații 

curente la clădiri. 

Sen. Nicu Fălcoi, USR 

Asigurarea în proporție de 100% (în proiectul 

de bugetse asigură doar 75%) a cheltuielilor 

pentru efectuarea de reparații curente la 

cladiri. 

Sursa de finanțare: Legea Bugetului de Stat pe 

anul 2018 

Anexa 3/18/02 Ministerul Apărării Naționale, 

Capitol 6001, Grupa  71, Titlul XIII-Active 

nefinanciare, Articol 01, Alineat 30 

  

 



Amendamente USR - Ministerul Transporturilor 

 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus  

(autor, apartenență 

politică) 

Motivația amendamentului/ 

sursa de finanțare 

Motivația 

respingerii 

(numai pt. 

comisii) 

1 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 55 

Articolul 01 

Alineat 12 

“Investiții ale agenților economici cu capital de stat” 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 

60.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții 

AUTOSTRADA 

BUCURESTI-BRASOV, 

Km 0+000 – 173+300, 

cod obiectiv 353. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Tudor Benga, USR 

Dep. Dan Rădulescu, 

USR 

Sen. George Marussi, 

USR 

Sen. Allen Coliban, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Alocarea de 21 mil. lei 

propusă este insuficientă.  

 

Terminarea autostrăzii 

București-Ploiești (primii 

3km) este prevăzută pentru 

iunie 2018, iar suma rămasă 

de plată în contract este în jur 

de 80 de mil. lei. Alocarea 

bugetară insuficientă va duce 

la nefinalizarea contractului la 

timp. 

 

În plus, va trebui plătit și 

avansul pentru primii 6km din 

autostrada Comarnic-Brașov 

(secțiunea Râșnov-Cristian) 

care este în jur de 10 mil lei. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

 



5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma de 

60.000 mii lei.  

 

2 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 58 

Articolul 03 

“Programe din Fondul deCoeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 

183.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții 

AUTOSTRADA 

LUGOJ-DEVA, cod 

obiectiv 988. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Ionuț Moșteanu, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Alocarea de 217 mil lei 

propusă este insuficientă.  

 

Execuția preliminată pe 2017 

este de 318 mil lei, iar 

necesarul pe 2018 

presupunând finalizarea 

loturilor 3 și 4 ale autostrăzii, 

precum și a secțiunii D a 

lotului 2, este de cel puțin 400 

mil lei. 

 

O alocare insuficientă va duce 

conform notificării prevăzute 

la art. 431  din legea 500/2002 

la reducerea ritmului de 

execuție și nefinalizarea 

lucrărilor în anul 2018. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

 



alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma necesară 

finanțării naționale. 

 

3 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 58 

Articolul 03 

“Programe din Fondul deCoeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 

188.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții 

AUTOSTRADA SEBEȘ 

TURDA, cod obiectiv 

1081. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Ionuț Moșteanu, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Alocarea de 212 mil lei 

propusă este insuficientă.  

 

Cheltuielile preliminate pe 

2017 sunt de 400 de mil lei. 

 

Necesarul pe 2018 

presupunând finalizarea 

loturilor 3 și 4 ale autostrăzii, 

precum și un progres de 30% 

al execuției loturilor 1 și 2, 

este de cel puțin 400 mil lei. 

 

O alocare insuficientă va duce 

conform notificării prevăzute 

la art. 431  din legea 500/2002 

la reducerea ritmului de 

execuție și nefinalizarea 

lucrărilor în anul 2018. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

 



alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma necesară 

finanțării naționale. 

 

4 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 55 

Articolul 01 

Alineat 12 

“Investiții ale agenților economici cu capital de stat” 

Se propune alocarea de 

credite bugetare de 

10.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții 

CENTURA 

MUNICIPIULUI 

RĂDĂUȚI, cod obiectiv 

814. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Ionuț Moșteanu, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Având în vedere posibilitatea 

demarării lucrărilor în anul 

2018 (există contract semnat) 

este necesară măcar alocarea 

pentru plata avansului. 

 

Lipsa de alocare bugetară va 

duce la neînceperea 

contractului în anul 2018. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma de 

10.000 mii lei.  

 

 

5 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 55 

Articolul 01 

Alineat 12 

Se propune alocarea de 

credite bugetare de 3.000 

mii lei pentru obiectivul 

de investiții VARIANTA 

DE OCOLIRE 

Având în vedere că tocmai s-a 

semnat contractul de 

proiectare si execuție este 

necesară alocarea de fonduri 

pentru anul 2018. 

 



“Investiții ale agenților economici cu capital de stat” COMARNIC KM 0+000 

- KM 2+850, cod obiectiv 

1162. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Tudor Benga, USR 

Sen. Allen Coliban, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

Lipsa de alocare bugetară va 

duce la neînceperea 

contractului în anul 2018. 

 

Sursa de finanțare: Se 

transferă 3.000 mii de lei de la 

obiectivul POD PE DN 1 KM 

135+332 PESTE PARAUL 

AZUGA LA AZUGA, cod 

obiectiv 1187 care nu are 

contract semnat (în plus, 

valoarea estimată este de doar 

4.300 mii lei în timp ce 

alocarea de credite bugetare 

este de 5.700 mii lei).  

 

6 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 58 

Articolul 03 

“Programe din Fondul deCoeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 

431.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții 

REABILITAREA LINIEI 

C.F. FRONTIERA - 

CURTICI - SIMERIA; 

TRONSONUL 2: KM 

614 - GURASADA SI 

TRONSONUL 3: 

GURASADA - 

SIMERIA, cod obiectiv 

1191. 

 

Alocarea de 329 mil lei 

propusă este insuficientă.  

 

Presupunând un avans mediu 

în 2018 de 10%  al celor 4 

contracte în valoare cumulată 

de 7,6 mld. lei fără TVA, ar fi 

necesară o alocare bugetară de 

aproximativ 760 de mil lei. 

 

O alocare insuficientă va duce 

conform notificării prevăzute 

la art. 431  din legea 500/2002 

la reducerea ritmului de 

 



Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Ionuț Moșteanu, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

execuție și decalarea 

termenului de finalizare, 

precum și la costuri 

suplimentare pentru statul 

român. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma necesară 

finanțării naționale. 

 

7 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 51 

Articolul 01 

Alineat 28 

“Întreținerea infrastructurii rutiere” 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 

200.000 mii lei pentru 

întreținerea infrastructurii 

rutiere. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Ionuț Moșteanu, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

Alocarea bugetară pentru 

întreținerea infrastructurii s-a 

înjumătățit deja de la 584 mil 

lei în 2016 la 253 mil lei în 

2017 cu consecințe nefaste 

asupra stării drumurilor 

naționale. S-au efectuat în 

2016 tratatamente mai ieftine 

din lipsa banilor – spre 

exemplu, cele cu criblură care 

au cauzat mari pagube 

șoferilor. 

 

Alocarea propusă în buget de 

 



326 mil lei este insuficientă 

pentru nevoile existente la 

nivelul CNAIR. 

 

Suplimentarea este absolut 

necesară pentru a aduce cât 

mai multe din drumurile 

naționale la un standard 

acceptabil. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, anexa nr. 

3/20 cu suma de 200.000 mii 

lei de la capitolul 6800, 

Asigurări și asistență socială, 

titlul IX Asistență socială. 

8 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 51 

Articolul 01 

Alineat 55 

“Întreținerea infrastructurii feroviare publice” 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 

200.000 mii lei pentru 

întreținerea infrastructurii 

feroviare. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Ionuț Moșteanu, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

Alocarea bugetară pentru 

întreținerea infrastructurii a 

scăzut de la 1022 mil lei în 

2016 la 897 mil lei în 2017 cu 

consecințe nefaste asupra 

stării căilor ferate.  

 

Alocarea propusă în buget 

este insuficientă raportată 

nevoile existente la nivelul 

CFR Infrastructură (de aprox. 

1300 mil lei). 

 

 



Suplimentarea este absolut 

necesară pentru a aduce cât 

mai multe din căile ferate la 

un standard acceptabil. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, anexa nr. 

3/20 cu suma de 200.000 mii 

lei de la capitolul 6800, 

Asigurări și asistență socială, 

titlul IX Asistență socială. 

9 Anexa nr. 3/24 Alocarea a 400.000 mii 

lei pentru proiectul de 

“Reabilitare a liniei de 

c.f. Brasov - Simeria, 

componenta a Coridorului 

IV paneuropean, pentru 

circulaţia trenurilor cu 

viteza maxima de 160 

km/h, sectiunea Brașov – 

Sighisoara.” 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

„Reabilitarea celor două 

secţiuni de cale ferata Braşov 

- Apata şi Cata - Sighişoara, în 

lungime totală de 86 de 

kilometri, va contribui la 

atingerea obiectivului 

principal de promovare a 

mobilităţii sustenabile pe 

secţiunea Frontiera Ungara - 

Curtici - Arad - Simeria - 

Sighişoara - Braşov, prin: 

creşterea vitezei de circulaţie 

la 160 km/h, reducerea duratei 

de transport, creşterea 

siguranţei feroviare, facilităţi 

pentru accesul persoanelor cu 

mobilitate redusă, 

introducerea sistemelor 

 



moderne de semnalizare şi de 

management al traficului, 

respectiv îmbunătăţirea 

gradului de confort oferit 

călătorilor în staţiile de cale 

ferată”. 

Cele trei subsecțiuni se afla în 

procedura de licitatie, urmând 

să avem un caștigător al 

licitației in perioada 

urmatoare. Astfel este 

imperios necesară alocarea 

unei sume de bani care sa 

poată reprezenta cel putin 

avansul ce trebuie platit 

constructorului după 

finalizarea procedurilor de 

atribuire a contractului. 

 

Sursa de finanțare: 

Diminuarea cu 300.000 mii lei 

a sumelor atribuite pentru 

obiectivul de investitii 1218. 

(Credite de angajament) 

Sumele alocate pentru acest 

obiectiv de investitii sunt mult 

mai mari decat capacitatea 

actuala de absorbtie a 

proiectului.  

Diminuarea cu 100.000 mii lei 

a sumelor atribuite pentru 

capitolul 5001 titlul 40: 



“TITLUL IV SUBVENȚII”. 

(Credite bugetare) 

10 Anexa nr. 3/24 Alocarea a 10.000 mii lei 

pentru proiectul de 

“Revizuire a Studiului de 

Fezabilitate pentru 

reabilitarea linei de cale 

ferată Predeal - Brașov, 

componentă a Coridorului 

Rin-Dunăre” 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR  

 

Acest proiect este unul de 

importanta strategica find 

singurul tronson al căii ferate 

Curtici - Arad - Simeria - 

Sighişoara - Braşov - 

Bucuresti - Constanta care nu 

are o perspectiva de realizare 

in ciuda faptului ca este 

eligibil pentru a primii 

finantare europeana. Pentru a 

absorbii o suma cat mai mare 

de bani din fondurile europene 

alocate Romaniei trebuie sa 

pregatim inclusiv proiectul de 

“Reabilitare a căii ferate 

Predeal-Brasov”. In prezent 

viteza de proiectare a acestui 

tronson de cale ferata este 

mica, neputand astfel concura 

cu transportul rutier. Calea 

ferata Bucuresti – Brasov este 

una din cele mai aglomerate 

sectiuni ale retelei feroviare a 

Romaniei, iar conform 

analizei AECOM traficul pe 

calea ferată dintre Bucuresti si 

Brasov va creste cu 130% 

pana in 2030. 

Sursa de finanțare: 

 



Diminuarea cu 10.000 mii lei 

a sumelor atribuite pentru 

capitolul 5001 titlul 40: 

“TITLUL IV SUBVENȚII”. 

(Credite bugetare) 

11 Anexa nr. 3/24 Alocarea a 14.314 mii lei 

pentru proiectul 

“Revizuire Studiu de 

Fezabilitate pentru 

Autostrada Sibiu-

Fagaras”. 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR  

 

Finalizarea Revizuirii 

Studiului de Fezabilitate 

pentru autostrada Fagaras-

Sibiu va fi realizata in cursul 

anului 2018, iar pana in 

prezent nu a fost platit decat 

avansul pentru acest obiectiv 

de investitii.  

Sursa de finanțare:  

Diminuarea cu 14.314 mii lei 

a sumelor atribuite pentru 

capitolul 5001 titlul 40: 

“TITLUL IV SUBVENȚII”. 

(Credite bugetare) 

 

12 Anexa nr. 3/24 Alocarea a 9.876 mii lei 

Studiului de Fezabilitate 

pentru realizarea unui 

tunel rutier pe sub pasul 

Oituz care sa poate fi 

ulterior integrat la nivel 

de half- profile in 

viitoarea autostrada 

Brasov-Bacau. 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR 

Interconectarea tuturor 

regiunilor tarii ar trebui sa fie 

o prioritate nationala, iar 

autostrada Brasov-Bacau ar fi 

cea simpla si ieftina 

alternativa de trecere a 

Carpatilor Orientali. De 

asemenea este important sa 

incepem cu sectiunele ce pot 

avea cel mai mare impact 

asupra timpilor de parcurs 

astfel ca realizarea unui tunel 

 



Grupurile parlamentare 

USR 

 

pe sub Pasul Oituz ar putea 

scurta timpul de parcurs cu 

pana la 20 min. 

Sursa de finanțare:  

Diminuarea cu 9.000 mii lei a 

sumelor atribuite pentru 

obiectivul de investitii 1218. 

(Credite de angajament) 

Diminuarea cu 876 mii lei a 

sumelor atribuite pentru 

capitolul 5001 titlul 40: 

“TITLUL IV SUBVENȚII”. 

(Credite bugetare) 

13 Anexa nr. 3/24 Alocarea a 20.000 mii lei 

pentru realizarea 

Studiului de Fezabilitate 

al autostrazii Brasov-

Bacau. 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR  

Grupurile parlamentare 

USR 

Acesta este unul din pasii 

necesari in realizarea unui 

sistem de autostrazi care sa 

poata conecta toate regiunile 

tari intre ele. Prin pasul Oituz 

se afla cea mai usoara si 

implicit cea mai ieftin de 

realizat trecere a Muntilor 

Carpatilor pentru constructia 

unei viitoare autostrazi care sa 

lege Moldova de Vestul 

Europei. Conform 

Masterplanului General de 

Transport al Romaniei costul 

estimat al acestei investitii 

este de 1845,45 mil euro. 

Autostrada Bacau - Brasov 

este situata pe reteaua TEN-T 

 



Comprehensive, iar conform 

proiectului Programului 

Operational Infrastructura 

Mare (POIM) aferent 

exercitiului financiar european 

2014-2020, rutele de pe 

reteaua TEN-T 

Comprehensive (autostrazi, 

drumuri expres sau alte 

drumuri noi) pot fi finantate 

nerambursabil din Fondul de 

Dezvoltare Regionala. 

Sursa de finanțare:  

Diminuarea cu 18.000 mii lei 

a sumelor atribuite pentru 

obiectivul de investitii 1218. 

(Credite de angajament) 

Diminuarea cu 2.000 mii lei a 

sumelor atribuite pentru 

capitolul 5001 titlul 40: 

“TITLUL IV SUBVENȚII”. 

(Credite bugetare) 

14 Anexa nr. 3/24 Suplimentarea cu 1.000 

mii lei a creditelor 

bugetare si cu 70.000 mii 

lei a creditelor de 

angajament pentru 

demararea procedurilor 

premergatoare 

constructiei segmentului 

de Autostrada Cristian-

Acest segment de autostrada 

de aproximativ 14 km, ar 

putea deservi drept centura 

ocolitoare pentru localitatile 

Codlea si Cristian. 

In prezent acest segment de 

autostrada este parte a doua 

obiective de investitii: 

“AUTOSTRADA BRASOV - 

 



Codlea. 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

TARGU MURES - CLUJ - 

ORADEA“ si 

“AUTOSTRADA BRASOV - 

TARGU MURES - CLUJ - 

ORADEA, avand indicatorii 

tehnico-economici aprobati, 

studiu de fezabilitate, cat si un 

acord de mediu. 

Sursa de finanțare:  

Diminuarea cu 70.000 mii lei 

a sumelor atribuite pentru 

obiectivul de investitii 983. 

(Credite de angajament) 

Diminuarea cu 1.000 mii lei a 

sumelor atribuite pentru 

capitolul 5001 titlul 40: 

“TITLUL IV SUBVENȚII”. 

(Credite bugetare) 

 

15 Anexa nr. 3/24 Alocarea a 1000 mii lei 

pentru realizarea unui 

studiu de fezabilitate 

pentru latirea actualei 

Strazi a Institutului din 

Brasov, conectarea 

acesteia cu Varianta 

Ocolitoare si prelungirea 

acesteia pana in zona 

terminalului Aeroportului 

International Brasov-

Ghimbav. 

Zona din proximitatea Strazi a 

Institutului este in plina 

dezvoltare, aici urmand sa fie 

realizate o serie de obiective 

de investitii de interes national 

cum ar fi: Aeroportul 

International Brasov-

Ghimbav, Noul Spital al 

Brasovului, Nou Sediu al SRI, 

Institutul de Cercetare 

Dezvoltare Inovare Produse 

High tech pentru Dezvoltare 

 



 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Durabilă, Institutul Național 

de Cercetare - Dezvoltare 

pentru Cartof și Sfeclă de 

Zahăr, IAR Ghimbav, Airbus 

Helicopters etc. 

Latirea, conectarea cu centura 

ocolitoare si prelungirea 

acestei strazi pana in zona 

aeroportului vor fi imperios 

necesare in perioada 

urmatoare. 

 

16 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 13 ” Dezvoltarea infrastructurii rutiere” 

Alocarea sumei de 94.000 

mii lei pentru realizarea 

obiectivului:  

„Finalizarea inelului de 

centură a municipiului 

Arad și a unui pod nou 

peste Mureș" 

 

Dep. Sergiu Cosmin Vlad, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesara pentru 

fluidizarea traficului de tranzit 

din municipiul 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, 

”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 94.000 mii lei. 

 

17 Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 – Anexa nr. 3, Capitolul 5001 

- ”Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 51, Titlul VI ”Transferuri 

Alocarea sumei de 

100.000 mii  lei pentru 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesara pentru 

 



între unități ale administrației publice”, articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, Alineat 13 ” Dezvoltarea infrastructurii rutiere” 

realizarea obiectivului:  

„Reparea și modernizarea 

unor drumuri județene din 

județul Arad" 

 

Dep. Sergiu Cosmin Vlad, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

asigurarea condițiilor necesare 

unui transport rutier sigur și 

eficient în 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, 

”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 100.000 mii lei. 

18 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 13 ” Dezvoltarea infrastructurii rutiere” 

Alocarea sumei de 17.000 

mii lei pentru realizarea 

obiectivului:  

„Realizarea  centurii 

ocolitoare  a orașului 

Chișineu-Criș din județul 

 Arad " 

 

Dep. Sergiu Cosmin Vlad, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesara pentru 

fluidizarea traficului de tranzit 

din orașul Chișineu-Criș, 

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, 

”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

 



de 17.000 mii lei. 

19 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” 

  

Alocarea sumei de 33.000 

mii lei pentru realizarea 

obiectivului:  

„Modernizarea și 

extinderea Aeroportului 

Arad” 

 

Dep. Sergiu Cosmin Vlad, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesara pentru 

modernizarea și extinderea 

aeroportului din municipiul 

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, 

”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 33.000 mii lei. 

 

20 Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 

 

Anexa 3/24/02, 

Capitolul 84.01-Transporturi,  Subcapitol 03-Transport rutier, 

Paragraf 01-Drumuri și poduri 

 

Alocarea sumei de 500 

mii lei pentru realizarea 

etapelor I si II conform 

 HG 907/2016  ( nota 

conceptuală,  temă de 

proiectare,  studiul de 

prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau 

documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii) 

  a obiectivului de 

investitii ce vizeaza 

Investiția este necesară în 

scopul creșterii conectivității 

rutiere la nivelul teritoriului 

național/regional/zonal prin 

dezvoltarea unor infrastructuri 

majore de transport – drum 

expres Bacău – Focșani – 

Brăila – Galați – Giurgiulești.  

Optimizarea acestei conectări 

rutiere este necesară pentru 

realizarea obiectivului 

operational de eficientizare a 

 



construirea drumului 

 expres Bacău – Focșani – 

Brăila – Galați – 

Giurgiulești 

 

Dep. Bogdan-Ionel 

Rodeanu, USR 

Sen. George Edward 

Dircă, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

conectivității rutiere în zonele 

de interconectare regională și 

extracomunitară. 

Din evaluările si prognozele 

făcute în cadrul realizării 

Masterplan-ului de transport, 

realizarea acestui drum expres 

prezintă performanțe 

economice excelente (RBC de 

2,63). Pe acest corridor doar 

numarul autocarelor, al 

autoturismelor si al 

camioanelor care au tranzitat 

judetul Galati, spre si dinspre 

punctele de frontiera cu 

Republica Moldova de pe 

teritoriul Galatiului ( PCTF 

Galati rutier si PCTF Oancea ) 

a crescut de la 453.900 de 

unitati in anul 2014 la 822.877 

in anul 2016. 

Aproximativ întregul volum 

de trafic deficitar existent pe 

coridorul cel mai apropiat 

poate trece pe noul traseu.  

Demararea realizării acestui 

drum expres este esențială 

pentru un areal care se 

caracterizează printr-un 

 potențial economic în 

creștere, un nucleu 

administrativ format din cel 



puțin 5 centre urbane mari 

conectate la o capacitate de 

tranzit de frontieră complex. 

Sursa de finanţare: 

Se diminuează bugetul 

Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene, la capitolul 50.01, 

titlul 51, articolul 02, alineatul 

38, ”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 500 mii lei. 

 

21 Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 

 

Anexa 3/24/02, 

Capitolul 84.01-Transporturi,  Subcapitol 03-Transport rutier, 

Paragraf 01-Drumuri și poduri 

Alocarea sumei de 600 

mii lei pentru realizarea 

etapelor I si II conform 

 HG 907/2016  ( nota 

conceptuală,  temă de 

proiectare,  studiul de 

prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau 

documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii) 

  a obiectivului de 

investitii ce vizeaza 

construirea sectorului de 

drum Focșani – Brăila – 

Giurgiulești a drumului 

 expres Bacău – Focșani – 

Brăila – Galați – 

Investiția este necesară în 

scopul creșterii conectivității 

rutiere la nivelul teritoriului 

național/regional/zonal prin 

dezvoltarea unor infrastructuri 

majore de transport – sector 

de drum Focșani – Brăila – 

Giurgiulești a drumului 

 expres Bacău – Focșani – 

Brăila – Galați - Giurgiulești 

Optimizarea acestei conectări 

rutiere este necesară pentru 

realizarea obiectivului 

operational de eficientizare a 

conectivității rutiere în zonele 

de interconectare regională și 

extracomunitară. 

 



Giurgiulești 

 

Dep. Bogdan-Ionel 

Rodeanu, USR 

Sen. George Edward 

Dircă, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Din evaluările si prognozele 

făcute în cadrul realizării 

Masterplan-ului de transport, 

realizarea acestui sector de 

 drum expres prezintă 

performanțe economice 

excelente (RBC de 2,63). Pe 

acest coridor doar numarul 

autocarelor, al autoturismelor 

si al camioanelor care au 

tranzitat judetul Galati, spre si 

dinspre punctele de frontiera 

cu Republica Moldova de pe 

teritoriul Galatiului ( PCTF 

Galati rutier si PCTF Oancea ) 

a crescut de la 453.900 de 

unitati in anul 2014 la 822.877 

in anul 2016. 

Aproximativ întregul volum 

de trafic deficitar existent pe 

coridorul cel mai apropiat 

poate trece pe noul traseu.  

Demararea realizării acestui 

drum expres este esențială 

pentru un areal care se 

caracterizează printr-un 

 potențial economic în 

creștere, un nucleu 

administrativ format din cel 

puțin 3 centre urbane mari 

conectate la o capacitate de 

tranzit de frontieră complex. 



Sursa de finanţare: 

Se diminuează bugetul 

Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene, la capitolul 50.01, 

titlul 51, articolul 02, alineatul 

38, ”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 300 mii lei. 

 

22 Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 

 

Anexa 3/24/02, 

Capitolul 84.01-Transporturi,  Subcapitol 03-Transport rutier, 

Paragraf 01-Drumuri și poduri 

Alocarea sumei de 600 

mii lei pentru realizarea 

etapelor I si II conform 

 HG 907/2016  ( nota 

conceptuală,  temă de 

proiectare,  studiul de 

prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau 

documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii) 

  a obiectivului de 

investitii ce vizeaza 

construirea drumului 

 expres Găești – Ploiești – 

Buzău – Brăila. 

 

Dep. Bogdan-Ionel 

Rodeanu, USR 

Sen. George Edward 

Dircă, USR 

Investiția este necesară în 

scopul creșterii conectivității 

rutiere la nivelul teritoriului 

național/regional/zonal prin 

dezvoltarea unor infrastructuri 

majore de transport – drum 

expres Găești – Ploiești – 

Buzău - Brăila 

Optimizarea acestei conectări 

rutiere este necesară pentru 

realizarea obiectivului 

operational de eficientizare a 

conectivității rutiere în zonele 

de interconectare regională și 

extracomunitară. 

Din evaluările si prognozele 

făcute în cadrul realizării 

Masterplan-ului de transport, 

realizarea acestui drum expres 

prezintă performanțe 

 



Grupurile parlamentare 

USR 

economice excelente. 

Proiectul asigură de 

asemenea, un traseu de bună 

calitate pentru vehiculele de 

transport 

mărfuri între centrul industrial 

Craiova, Pitești și Ploiești și 

Galați – Brăila, Giurgiulești 

punct frontieră, port și zonă 

liberă. Analiza fluxului de 

trafic din Modelul Național de 

Transport arată că standardul 

potrivit pentru acest proiect 

este drumul expres. 

Sursa de finanţare: 

Se diminuează bugetul 

Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene, la capitolul 50.01, 

titlul 51, articolul 02, alineatul 

38, ”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 600 mii lei. 

 

23 Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 

 

Anexa 3/24/02, 

Capitolul 84.01-Transporturi,  Subcapitol 03-Transport rutier, 

Paragraf 01-Drumuri și poduri 

Alocarea sumei de 400 

mii lei pentru realizarea 

etapelor I si II conform 

 HG 907/2016  ( nota 

conceptuală,  temă de 

proiectare,  studiul de 

Investiția este necesară în 

scopul creșterii conectivității 

rutiere la nivelul teritoriului 

național/regional/zonal prin 

dezvoltarea unor infrastructuri 

majore de transport – sector 

 



prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau 

documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii) 

  a obiectivului de 

investitii ce vizeaza 

construirea sectorului de 

drum Buzău – Brăila a 

drumului  expres Găești – 

Ploiești – Buzău – Brăila. 

 

Dep. Bogdan-Ionel 

Rodeanu, USR 

Sen. George Edward 

Dircă, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

de drum Buzău – Brăila a 

drumului  expres Găești – 

Ploiești – Buzău – Brăila 

Optimizarea acestei conectări 

rutiere este necesară pentru 

realizarea obiectivului 

operational de eficientizare a 

conectivității rutiere în zonele 

de interconectare regională și 

extracomunitară. 

Din evaluările si prognozele 

făcute în cadrul realizării 

Masterplan-ului de transport, 

realizarea acestui drum expres 

prezintă performanțe 

economice excelente. 

Proiectul asigură de 

asemenea, un traseu de bună 

calitate pentru vehiculele de 

transport 

mărfuri a 3 centre urbane 

mari, Buzău, Galați – Brăila, 

Giurgiulești punct frontieră, 

port și zonă liberă cu bretelele 

interregionale de transport si 

tranzit marfă.  Analiza 

fluxului de 

trafic din Modelul Național de 

Transport arată că standardul 

potrivit pentru acest proiect 

este drumul expres. 

Sursa de finanţare: 



Se diminuează bugetul 

Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene, la capitolul 50.01, 

titlul 51, articolul 02, alineatul 

38, ”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 400 mii lei. 

 

24 Anexa 3/24/29 Ministerul Transporturilor//Capitolul 5000/ Grupa 

70/ CHELTUIELI DE CAPITAL 

Programul de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier 

(autostrăzi, variante ocolire localități) 

Se propune suplimentarea 

sumelor prevăzute la 

Anexa nr. 3/24/29 

Ministerul 

Transporturilor Capitolul 

5000/Grupa 70/ Cheltuieli 

de capital cu suma de 500 

mii de lei în vederea 

finanţării cheltuielilor  

pentru întocmirea 

studiului de 

prefezabilitate, 

fezabilitate și a 

documentatiei tehnico - 

economice aferente 

proiectului de 

infrastructura rutiera 

pentru Varianta ocolire 

Sighișoara  

 

Dep. Lavinia Cosma 

Municipiul Sighișoara, 

traversat de Drumul European 

60, este sufocat și poluat din 

cauza traficului de tonaj greu 

care tranzitează localitatea, 

soluția fiind realizarea unei 

variante de ocolire a 

localității. 

 

Sursa de finanțare: 

Diminuarea cu suma de 500 

mii de lei a sumelor prevăzute 

la Anexa nr.3/28/Ministerul 

Comunicațiilor și Societății 

Internaționale/Capitolul 

5001/72/TITLUL XIV 

ACTIVE FINANCIARE 

 



Grupurile parlamentare 

USR 

25 Anexa 3/24/29 Ministerul Transporturilor//Capitolul 5000/ Grupa 

70/ CHELTUIELI DE CAPITAL 

Programul de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier 

(autostrăzi, variante ocolire localități) 

Se propune suplimentarea 

sumelor prevăzute la 

Anexa nr. 3/24/29 

Ministerul 

Transporturilor Capitolul 

5000/Grupa 70/ Cheltuieli 

de capital cu suma de 

1.000 mii de lei în 

vederea finanţării 

cheltuielilor  

pentru întocmirea  

obiectivului de investiții 

Autostrada Unirii 

 

Dep. Lavinia Cosma 

Grupurile parlamentare 

USR 

Sursa de finanțare: 

Diminuarea cu suma de 1.000 

mii de lei a sumelor prevăzute 

la Anexa nr.3/28/Ministerul 

Comunicațiilor și Societății 

Internaționale/Capitolul 

5001/72/TITLUL XIV 

ACTIVE FINANCIARE 

 

26 Anexa 3/24 

 

Capitolul 8401 TRANSPORTURI, Grupa 51 TRANSFERURI 

ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, Grupa 51 , 

Articol 01, Alineat 28 Titlul VI, art. 1 Transferuri de Capital. 

Se propune majorarea cu 

200 000 de mii de lei 

pentru 

Modernizarea 

 infrastructurii rutiere pe 

tronsonul de drum 

DN17D între Cârlibaba și 

Beclean ca rută 

alternativă la E58 în 

tranzitul dintre Suceava si 

Cluj prin județul Bistrița-

Năsăud 

 

Sursa de finanţare: Prin 

redistribuire între unitatile 

administratiei publice, prin 

micsorarea bugetului privind 

Capitolul 6001 APĂRARE 

 

 



 

Dep. Cristina-Ionela 

Iurișniți, USR 

Grup Parlamentar USR 

27 Anexa 3/24 

 

Capitolul 8401 TRANSPORTURI, Grupa 51 TRANSFERURI 

ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, Grupa 51 , 

Articol 01, Alineat 28 Titlul VI, art. 1 Transferuri de Capital. 

Se propune majorarea cu  

5 000  mii  lei pentru 

Refacerea infrastructurii 

pentru Strada 

Aerodromului din 

municipiul Bistrița care 

leagă E58 de pe DN17 cu 

DNC8  

 

Dep. Cristina-Ionela 

Iurișniți, USR 

Grup Parlamentar USR 

Acest traseu poate fi folosit ca 

intrare alternativă în oraș atât 

pentru mijloacele de transport 

care vin dinspre Suceava 

pentru intrarea în oraș cât și 

pentru descongestionarea 

traficlui rutier prin ocolirea 

orasului Bistrița , trecand de 

pe DN17 pe DJ173 spre 

comuna Șieu pentru evitarea 

aglomerării și fluidizarea 

traficului. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminueaza din suma de 

170.000 alocata  in bugetul 

MCSI , anexa nr, 3 / 28 la 

capitolul 5001 , titlul 72, 

art.01, alin. 01 pentru bugetul 

Postei Romane pentru plata 

datoriilor istorice, cu suma de 

5000 mii lei  

 

28  ANEXA nr. 3/ 24 Studiu de fezabilitate și 

execuție pentru reabilitare 

porțiune de drum și pod 

peste râul Crasna pe 

drumul național 24. O 

Această porțiune de drum nu a 

fost inclusă în proiectul de 

reabilitare a DN 24, iar podul 

peste râul Crasna este de fapt 

o improvizație, ce permite un 

 



porțiune de drum de 

aproximativ 400 de metri 

între sensul giratoriu din 

zona localității Crasna și 

podul peste râul Crasna. 

 

Alocarea a 500 mii lei. 

 

Dep. Mihai Botez, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

singur sens de mers și 

îngreunează circulația în acea 

zonă, mărind timpul de 

parcurgere a traseului ce trece 

prin acel punct și în plus 

necesită reparații lunare. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma de 500 

mii lei. 

29 Anexa 3/24, Ministerul Transporturilor, 

Cheltuieli de investiții / Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 

prefezabilitate, fezabilitate și alte studii 

 

Alocarea a 20.000 mii lei 

pentru realizarea studiilor 

de fezabilitate și a 

documentațiilor de 

execuție pentru 

Autostrada Iași-Targu 

Mureș.  

 

Dep. Cosette-Paula 

Chichirău, USR 

Grupurile parlamentare 

USR  

 

Autostrada Est - Vest este 

singura alternativă pentru 

traficul național și 

internaţional de tranzit care se 

va desfăşura între Coridoarele 

de Transport Pan-european nr. 

IV şi IX. Necesarul de 

finanţare pentru obiectivul 

menţionat este de 4.071 

milioane Euro, astfel: 

- Tronsonul Târgu-Mureș – 

Târgu-Neamț = valoarea 

estimată este de 2.942,00 

milioane Euro. Perioada de 

 



realizare a Studiului de 

Fezabilitate și a Proiectului 

Tehnic: 2018 - 2019; 

- Tronsonul Târgu-Neamț – 

Iași – Ungheni = valoarea 

estimată este de 1.129,00 

milioane Euro. Perioada de 

realizare a Studiului de 

Fezabilitate și a  Proiectului 

Tehnic: 2018-2019. Perioada 

de execuție a lucrărilor: 2019 - 

2022. 

 

Sumele sunt necesare pentru 

realizarea studiilor de 

fezabilitate și a documentelor 

de execuție.  

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu 20.000 mii lei. 

 

30 Anexa nr. 3 – Sinteza politicilor și a programelor bugetare finanțate 

prin buget, Capitolul bugetar 5, Pct. 5 Programul de reparații curente 

la infrastructura ferată publică. 

Se alocă suma de 

1.000.000 mii lei pentru 

Capitolul bugetar 5, Pct. 5 

Având în vedere starea 

infrastructurii feroviare, sunt 

impetuos necesare alocarea 

 



 Programul de reparații 

curente la infrastructura 

ferata publică, Sinteza 

politicilor și a 

programelor bugetare 

finanțate prin buget, 

Anexa 03. 

 

Sen. Silvia Monica 

DINICĂ, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

unor sume mai mari pentru 

repararații. Dacă în 1989, 

viteza medie de circulație a 

trenurilor era de 60 de 

kilometrii pe oră, s-a ajuns ca 

în prezent să scadă la 42 de 

kilometrii pentru trenurile de 

călători și 17 kilometrii pentru 

transportul de marfă. Din 

informațiile publice, 

Ministerul Transporturilor 

vorbește de un necesar de 

investiții de 5,5 miliarde lei, 

astfel încât este necesar să ne 

apropiem cât mai mult cu 

putință de această sumă. 

 

Sursa de finanțare:  

Se va diminua cu 1.000.000 

mii lei a Cap. 5100, Titlul 

XVI din Anexa nr. 3/ 15 / 01, 

Ministerul Devoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene.  

 

31 SINTEZA POLITICILOR ȘI A PROGRAMELOR BUGETARE 

FINANȚATE PRIN BUGET, Capitolul 5, Pct.6 Programul de 

modernizare a mijloacelor de transport feroviar  

 

Se propune alocarea 

sumei de 11.908 mii lei 

pentru programul de 

modernizare a 

În prezent, aproximativ 85% 

din locomotivele folosite de 

CFR Călători pentru 

transportul pasagerilor au o 

 



mijloacelor de transport 

feroviar 

Sen. Silvia Monica 

DINICĂ, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

vechime cuprinsă între 30 și 

50 de ani, iar alte 13% au între 

25-30 ani. 

In România, sosirea la 

destinație cu întârzieri de zeci 

de minute este o obișnuiță 

pentru cei care călătoresc pe 

calea ferată. 

Pentru programul de 

modernizare a mijloacelor de 

transport feroviar au fost 

cheltuiți, în anul 2016, 11.908 

mii lei, în timp ce, pentru anul 

2017 nu au mai fost alocate 

fonduri. Întrucât, transportul 

călătorilor trebuie să se 

desfășoare în condiții de 

siguranță și, în același timp, 

este recomandat să se 

realizeze în condiții optime 

din punct de vedere al 

gradului de confort se propune 

acest amendament.. Trebuie, 

de asemenea, ținut cont și de 

faptul că nevoia de a 

moderniza mijloacele de 

transport feroviar vechi este în 

continuare de actualitate.  

Sursa de finanțare: 

1. Se diminuează cu 

9.819 mii lei Cap. 

6700, Indicator 



CULTURA, 

RECREERE SI 

RELIGIE 

2. Se diminueaza cu 

2.089 mii lei a Gr. 20 

TITLUL II BUNURI 

SI SERVICII  

32 Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. 2 - SINTEZA fondurilor alocate pe surse 

si pe titluri de cheltuieli pe anii 2016-2021,  Cap. 6700, Indicator 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

Se propune reducerea 

integrală a celor 9.819 mii 

lei alocați pentru capitolul 

CULTURA, RECREERE 

SI RELIGIE. Cei 9.819 

mii lei vor fi alocați către 

programul de 

modernizare a mijloacelor 

de transport (SINTEZA 

POLITICILOR ȘI A 

PROGRAMELOR 

BUGETARE 

FINANȚATE PRIN 

BUGET, Capitolul 5, 

Pct.6) 

 

Sen. Silvia Monica 

DINICĂ, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

Se va realiza un transfer al 

sumelor alocate initial la Cap. 

 6700, Indicator CULTURA, 

RECREERE SI RELIGIE 

către programul de 

modernizare a mijloacelor de 

transport. Investirea acestei 

sume în siguranța pasagerilor 

care circulă utilizând 

mijloacele de transport 

feroviar are un grad mai 

ridicat de utilitate, pe termen 

scurt, mediu și lung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. 1- SINTEZA fondurilor alocate pe surse Se propune reducerea Se va aloca, în anul 2018, o  



si pe titluri de cheltuieli pe anii 2016-2021,  Gr. 20, TITLUL II 

BUNURI SI SERVICII  

creditelor bugetare 

alocate pentru bunuri și 

servicii până la 10.742 

mii lei.  

 

Sen. Silvia Monica 

DINICĂ, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

sumă de bani din bugetul de 

stat de 10.742 mii lei, 

echivalentă cu execuția 

preliminară pentru anul 2017. 

Procentul de creștere de 30,39 

comparativ cu anul anterior 

este foarte mare.  

 

Mențiune: 

2.089 mii lei a Gr. 20 

TITLUL II BUNURI SI 

SERVICII se vor aloca 

SINTEZA POLITICILOR ȘI 

A PROGRAMELOR 

BUGETARE FINANȚATE 

PRIN BUGET, Capitolul 5, 

Pct.6 Programul de 

modernizare a 

mijloacelor de transport 

feroviar  

34 Anexa nr. 3/24/29 Se propune 

suplimentarea de credite 

bugetare pentru proiectul 

„MODERNIZARE DN 

67 B SCOARȚA-

PITEȘTI KM.0+000 - 

188+200” – cod obiectiv 

714 - cu valoarea de 

45.000 mii lei. 

 

Dep. Liviu-Ionuț 

Mobilitatea argeșenilor din 

localitățile de pe axa Vedea – 

Poiana Lacului – Moșoaia – 

Smeura este esențială pentru 

contribuția importantă adusă 

economiei județului prin 

activități în zona 

metropolitană a Piteștiului. 

Contractul de execuție lucrări 

pentru proiectul de 

infrastructură rutieră 

 



Moșteanu, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

„MODERNIZARE DN 67 B 

SCOARȚA-PITEȘTI 

KM.0+000 - 188+200” a fost 

reziliat. CNAIR a anuntat 

reluarea licitatiei pe tronsoane 

in 2017, insa nu s-a demarat 

proiectul. In proiectul de 

buget este propusa suma de 

1897 mii lei, o suma infima 

pentru dimensiunea acestui 

proiect. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma de 

45.000 mii lei. 

35 Anexa nr. 3/24/29 Se propune alocarea de 

credite bugetare pentru 

proiectul “Modernizare 

DN 73 C Campulung - 

Curtea de Arges” cu 

valoarea de 3.000 mii lei 

 

Dep. Liviu-Ionuț 

Moșteanu, USR 

Acest drum aflat momentan 

intr-o stare deplorabila are 

nevoie de lucrari ample de 

consolidare in cateva zone de 

alunecari de teren.  

Alocarea acestei sume in 2018 

ar permite contractarea si 

demararea unui studiu de 

fezabilitate. 

 



Grupurile parlamentare 

USR 

 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma de 3.000 

mii lei. 

 

Amendamente USR - Academia Oamenilor de Știință din România 

 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament 

propus  

(autor, apartenență 

politică) 

Motivația amendamentului/ 

sursa de finanțare 

Motivația 

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. 

 

Grupurile 

parlamentare USR 

Eliminarea unor sinecuri.  



1 Anexa nr. 3/56 

Capitol 5001 

Titlul 01 

“Cheltuieli curente” 

Se diminuează 

creditele bugetare cu 

2.757 mii lei. 

 

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. 

 

 

Amendamente USR - Secretariatul General al Guvernului - buget 2018 

 

Nr. 

crt. 

Articolul din lege/anexa/ 

capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivația 

respingerii 

(numai pt 

comisii) 

1 Anexa 3/13/02 SGG 

Capitolul 6701 

Cultura, Recreere si Religie 

Grupa  59 

Titlul XI-Alte cheltuieli 

Articol 13 

Contribuţia statului pentru sprijinirea 

aşezămintelor religioase româneşti 

din afara graniţelor 

 

Alocarea sumei de 500 mii lei pentru 

sprijinirea construirii și întreținerii 

bisericilor comunităților românești 

din diaspora (atât diaspora 

emergentă cât și comunitățile 

istorice din afara granițelor).  

 

Dep Nicolae Daniel POPESCU, 

USR 

Aşezămintele religioase româneşti pentru 

comunitatile romanesti din din afara 

granițelor au nevoie de susținere 

financiară pentru a păstra și promova 

identitatea lingvistică, culturală și 

religioasă. 

 

Sursa de finanţare: 

Secretariatul General al Guvernului 

Capitolul 6701 Cultura,Recreere si 

Religie 

Grupa  59 

Titlul XI-Alte cheltuieli 

Articol 13 

 



Contribuţia statului pentru sprijinirea 

aşezămintelor religioase româneşti din 

afara graniţelor 

 

 

 

2 Anexa 3/13/02 SGG 

Capitolul 6701 

Cultura,Recreere si Religie 

Grupa  59 

Titlul XI-Alte cheltuieli 

Articol 13 

Contribuţia statului pentru 

sprijinirea aşezămintelor religioase 

româneşti din afara graniţelor 

 

Se propune alocarea sumei de 208 mii 

lei pentru lucrări de construcţii la 

biserica românească din Malainiţa, 

Valea Timocului, Serbia 

 

Autorul amendamentului: 

Matei-Adrian Dobrovie    

deputat USR 

Sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti  din 

afara granițelor pentru menținerea, afirmarea și 

promovarea identității lingvistice, culturale și 

religioase. 

 

Sursa de finanţare:  

Secretariatul General al Guvernului 

Capitolul 6701 Cultura,Recreere si Religie 

Grupa  59 

Titlul XI-Alte cheltuieli 

Articol 13 

Contribuţia statului pentru sprijinirea 

aşezămintelor religioase româneşti din afara 

graniţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amendamente USR - Ministerul Justitiei 

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.3/17: Capitol 5001, Grupa 10, 
Titlul I Cheltuieli de personal, Articol 01-
Cheltuieli salariale in bani 
 

Anexa nr.3/17: Capitol 5001, Grupa 71, 
Titlul XIII Active nefinanciare, Articol 01-
Active fixe 

 

Reducerea cu 138200 mii lei a sumelor 
propuse a fi alocate in anul 2018 la Titlul 
I_Cheltuieli de personal   
 

Creşterea cu 138200 mii lei a sumelor 
propuse a fi alocate in anul 2018 la Titlul 
XIII_ Active nefinanciare 

 

Autor: 
Senator Nicoleta Ramona Dinu – USR 

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 

 

 

În cazul Ministerului Justiţiei, 
alocarea bugetară totală propusă 
pentru anul 2018 este 3949321 mii 
lei, crescând cu 168192 mii lei faţă 
de execuţia preliminată la nivelul 
anului 2017. Pentru a se crea 
premisele accelării de o manieră 
durabilă a economiei naţionale 
este necesar ca alocarea către 
investiţiile în active nefinanciare să 
fie mai mult decât egală cu 
creşterea propusă de 168192 mii 
lei. Astfel, propunem diminuarea 
cheltuielilor de personal (cheltuieli 
salariale în bani) cu 138200 mii lei 
pentru a compensa diminuarea 
proiectată la Tiltul XIII-Active 
nefinanciare de 2345 mii lei şi 
pentru completarea sumei de 
30051 mii lei prevăzute la acest 
Titlu astfel încât, pentru anul 2018, 
să fie bugetată o valoare a 
investiţiilor în active nefinanciare 
de 168251 mii lei. Această 
modificare marchează o schimbare 

 



de paradigmă în contrucţia 
bugetului general consolidat 
necesară pentru a dinamiza 
economia naţională prin investiţii 
şi nu prin consum, ceea ce are 
potential să atenueaze 
amplitudinea fazelor ciclului 
economic şi să anihileze parţial 
resorturile volatilităţii economice. 
Un coeficient supraunitar calculat 
ca raport între investiţiile induse în 
anul 2018 şi variaţia alocării 
bugetare în 2018 faţă de 2017, la 
nivelul acestui ordonator principal 
de credite, va genera efecte de 
accelerare în economie. De 
asemenea, se creează un context 
prin care statul îşi foloseşte 
resursele bugetare pentru a 
susţine activitatea economică 
contribuind la consolidarea 
mediului de afaceri. În acest mod, 
treptat personalul angajat în 
sectorul public poate migra către 
sectorul privat aşa cum este firesc 
în sistemul economiei de piaţă, 
devenind resursă umană 
productivă în societate. 



2 Anexa 3/17/28 

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii 
 

Alocarea sumei de 1000 mii lei pentru 
realizarea etapelor I si II conform  HG 
907/2016  (nota conceptuală,  temă de 
proiectare,  studiul de prefezabilitate/ 
studiul de fezabilitate sau documentaţia 
de avizare a lucrărilor de intervenţii)   a 
două obiective de investiţii ce vizează 
crearea a două penitenciare, construcţii 
noi sau transformarea/reabilitarea unor 
obiective existente(care au o alta 
destinaţie în prezent),  cu o capacitate 
de aprox. 1500 de locuri fiecare. 
 

Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, USR 
Sen. Dircă George Edward, USR 

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 

Îmbunătățirea condițiilor de 
detenție, precum și ralierea la 
reglemetările UE privind 
minimizarea recidivei, reabilitarea 
socială și reintegrarea sunt 
priorități viabile și asumate de 
strategia națională în domeniu. 
 Activitatea în cadrul celor  două 
obiective va derula și programe ce 
se vor adresa  deținuților a căror 
pedepse și tipologii ale 
infracțiunilor comise le permit 
includerea în cadrul unor serviciilor 
de reintegrare socială/ ecologie 
umană/ educație informală. 
Sursa de finanţare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 
50.01, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, ”Programul National 
de Dezvoltare Locală” cu suma de 
1000 mii lei. 
 

 

3. Bugetul Ministerului Justiţiei  
Anexa 3/17/28 

c.Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii 
 

Alocarea sumei  de 700 mii lei pentru 
finalizarea etapei II şi realizarea etapelor 
 III si IV  conform  HG 907/2016 (studiu 
de fezabilitate, proiect pentru 
autorizarea  executării lucrărilor, 

Alocarea sumelor este necesară 
pentru definitivarea etapelor 
premergătoare inițierii procedurii 
 de achiziție pentru construcția 
efectivă a obiectivului menționat 

 



proiectul tehnic de execuţie ,  pentru 
investitie  “Penitenciar 1000 locuri 
Berceni” , obiectiv al carui studiu de 
prefezabilitate a fost avizat pozitiv. 
 

Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, USR 
Sen. Dircă George Edward, USR 

Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 

(valoare estimată, proiect tehnic și 
avize necesare). Conform 
estimărilor de timp derularea 
acestei etape pe parcursul anului 
2017 va asigura și o prognoză 
obiectivă pentru alocarea de buget 
conform încadrării în cadrul 
bugetului aferent anului 2018 
pentru construcția obiectivului. 
Sursa de finanţare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 
50.01, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, ”Programul National 
de Dezvoltare Locală” cu suma de 
700 mii lei. 
 

4. Legea bugetului de stat pe anul 2018, 

Anexa 3/17/27 

 

Ministerul Justiției 

Suplimentarea programului 

„Consolidarea ANABI ca premisă pentru 

eficientizarea sistemului național de 

recuperare a creanțelor provenite din 

infracțiuni” cu suma de 20.000 mii lei. 

 

Dep. Bogdan-Ionel Rodeanu, USR 
Dep. Silviu Dehelean 

Sen. Dircă George Edward, USR 
Grupul Parlamentar al Uniunii Salvați România 

România are nevoie de o abordare 

integrată a recuperării activelor 

provenite din infracțiuni. 

 

ANABI a fost înființată cu scopul 

de a avea o abordare integrată a 

recuperării activelor provenite din 

infracțiuni. Pentru atingerea 

obiectivelor instituției această 

instituție are nevoie de mai multe 

fonduri. Astfel, considerăm necesar 

să suplimentăm suma alocată de la 

bugetul de stat din 11.741 mii lei în 

 



31.741 mii lei. 

Sursa de finanţare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale, Administrației Publice și 
Fondurilor Europene, la capitolul 
50.01, titlul 51, articolul 02, 
alineatul 38, ”Programul National 
de Dezvoltare Locală” cu suma de 
20.000 mii lei. 
 

 

 



 

Ministerul Transporturilor 

Nr. crt. Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus  

( autor, apartenență politică ) 

Motivația amendamentului/ 

sursa de finanțare 

Motivația respingerii 

( numai pt. comisii) 

1 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 55 
Articolul 01 

Alineat 12 
“Investiții ale agenților economici cu  

capital de stat” 

Se propune suplimentarea creditelor  

bugetare cu 60.000 mii lei pentru  

obiectivul de investiții  
AUTOSTRADA BUCURESTI- 

BRASOV, Km 0+000 – 173+300, cod 
obiectiv 353. 

Dep. Cătălin Drulă, USR 
Dep. Tudor Benga, USR 

Dep. Dan Rădulescu, USR 
Sen. George Marussi, USR 

Sen. Allen Coliban, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Alocarea de 21 mil. lei propusă  

este insuficientă.  

Terminarea autostrăzii București- 

Ploiești (primii 3km) este  
prevăzută pentru iunie 2018, iar  

suma rămasă de plată în contract  
este în jur de 80 de mil. lei.  
Alocarea bugetară insuficientă va  

duce la nefinalizarea contractului  
la timp. 

În plus, va trebui plătit și avansul  

pentru primii 6km din autostrada  
Comarnic-Brașov (secțiunea  
Râșnov-Cristian) care este în jur de 

10  mil lei. 

Sursa de finanțare: Se diminuează  
bugetul Ministerului  
Comunicațiilor și Societății  

Informaționale (anexa nr. 3/28) la  
capitolul 5001, titlul 72, articolul  

, alineatul 01, “Participare la  01 
capitalul social al societăților  
comerciale” cu suma de 60.000  

mii lei.  



 

2 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 
Titlul 58 

Articolul 03 
“Programe din Fondul de  
Coeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea creditelor  

bugetare cu 183.000 mii lei pentru  
obiectivul de investiții  

AUTOSTRADA LUGOJ-DEVA, cod  
obiectiv 988. 

Dep. Cătălin Drulă, USR 
Dep. Ionuț Moșteanu, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Alocarea de 217 mil lei propusă  

este insuficientă.  

Execuția preliminată pe 2017 este  
de 318 mil lei, iar necesarul pe  

 presupunând finalizarea  2018 

loturilor 3 și 4 ale autostrăzii,  
precum și a secțiunii D a lotului 2,  

este de cel puțin 400 mil lei. 

O alocare insuficientă va duce  
conform notificării prevăzute la  
art. 43 1   din legea 500/2002 la  

reducerea ritmului de execuție și  
nefinalizarea lucrărilor în anul  

2018. 

Sursa de finanțare: Se diminuează  
bugetul Ministerului  
Comunicațiilor și Societății  

Informaționale (anexa nr. 3/28) la  

capitolul 5001, titlul 72, articolul  
01 , alineatul 01, “Participare la  
capitalul social al societăților  
comerciale” cu suma necesară  

finanțării naționale. 

3 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 
Titlul 58 
Articolul 03 

“Programe din Fondul de  
Coeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea creditelor  

bugetare cu 188.000 mii lei pentru  
obiectivul de investiții  
AUTOSTRADA SEBEȘ TURDA,  

cod obiectiv 1081. 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Alocarea de 212 mil lei propusă  

este insuficientă.  

Cheltuielile preliminate pe 2017  

sunt de 400 de mil lei. 

  



 

Dep. Ionuț Moșteanu, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Necesarul pe 2018 presupunând  

finalizarea loturilor 3 și 4 ale  
autostrăzii, precum și un progres  

de 30% al execuției loturilor 1 și 2, 
este de cel puțin 400 mil lei. 

O alocare insuficientă va duce  
conform notificării prevăzute la  

art. 43 1   din legea 500/2002 la  
reducerea ritmului de execuție și  

nefinalizarea lucrărilor în anul  
2018. 

Sursa de finanțare: Se diminuează  
bugetul Ministerului  

Comunicațiilor și Societății  
Informaționale (anexa nr. 3/28) la  

capitolul 5001, titlul 72, articolul  
01 , alineatul 01, “Participare la  
capitalul social al societăților  

comerciale” cu suma necesară  

finanțării naționale. 

4 Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 
Titlul 55 

Articolul 01 
Alineat 12 

“Investiții ale agenților economici cu  
capital de stat” 

Se propune alocarea de credite  
bugetare de 10.000 mii lei pentru  
obiectivul de investiții CENTURA  

MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI, cod  
obiectiv 814. 

Dep. Cătălin Drulă, USR 
Dep. Ionuț Moșteanu, USR 

Grupurile parlamentare USR 

Având în vedere posibilitatea  
demarării lucrărilor în anul 2018  
( există contract semnat) este  

necesară măcar alocarea pentru  
plata avansului. 

Lipsa de alocare bugetară va duce  
la neînceperea contractului în anul  

2018. 

Sursa de finanțare: Se diminuează  



 

bugetul Ministerului  

Comunicațiilor și Societății  
Informaționale (anexa nr. 3/28) la  

capitolul 5001, titlul 72, articolul  
01 , alineatul 01, “Participare la  
capitalul social al societăților  

comerciale” cu suma de 10.000  
mii lei.  

5 Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 

Titlul 55 
Articolul 01 
Alineat 12 

“Investiții ale agenților economici cu  
capital de stat” 

Se propune alocarea de credite  
bugetare de 3.000 mii lei pentru  

obiectivul de investiții VARIANTA  
DE OCOLIRE COMARNIC KM  
0+000 -  KM 2+850, cod obiectiv  

1162. 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Tudor Benga, USR 

Sen. Allen Coliban, USR 
Grupurile parlamentare USR 

Având în vedere că tocmai s-a  
semnat contractul de proiectare si  

execuție este necesară alocarea de  
fonduri pentru anul 2018. 

Lipsa de alocare bugetară va duce  
la neînceperea contractului în anul  

2018. 

Sursa de finanțare: Se transferă  
3.000  mii de lei de la obiectivul  
POD PE DN 1 KM 135+332  

PESTE PARAUL AZUGA LA  

AZUGA, cod obiectiv 1187 care  
nu are contract semnat (în plus,  
valoarea estimată este de doar  
4.300  mii lei în timp ce alocarea de 

credite bugetare este de 5.700 mii  
lei).  

6 Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 
Titlul 58 
Articolul 03 

Se propune suplimentarea creditelor  
bugetare cu 431.000 mii lei pentru  
obiectivul de investiții  
REABILITAREA LINIEI C.F.  

Alocarea de 329 mil lei propusă  
este insuficientă.  

Presupunând un avans mediu în  



 

“Programe din Fondul de  

Coeziune (FC)” 

FRONTIERA - CURTICI -  

SIMERIA; 
TRONSONUL 2: KM 614 -  

GURASADA SI TRONSONUL 3:  
GURASADA - SIMERIA, cod  
obiectiv 1191. 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Ionuț Moșteanu, USR 
Grupurile parlamentare USR 

2018  de 10%  al celor 4 contracte  

în valoare cumulată de 7,6 mld. lei  
fără TVA, ar fi necesară o alocare  

bugetară de aproximativ 760 de  
mil lei. 

O alocare insuficientă va duce  
conform notificării prevăzute la  

art. 43 1   din legea 500/2002 la  
reducerea ritmului de execuție și  

decalarea termenului de finalizare,  
precum și la costuri suplimentare  
pentru statul român. 

Sursa de finanțare: Se diminuează  

bugetul Ministerului  
Comunicațiilor și Societății  

Informaționale (anexa nr. 3/28) la  
capitolul 5001, titlul 72, articolul  
01 , alineatul 01, “Participare la  

capitalul social al societăților  

comerciale” cu suma necesară  
finanțării naționale. 

7 Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 

Titlul 51 
Articolul 01 

Alineat 28 
“Întreținerea infrastructurii rutiere” 

Se propune suplimentarea creditelor  
bugetare cu 200.000 mii lei pentru  

întreținerea infrastructurii rutiere. 

Dep. Cătălin Drulă, USR 
Dep. Ionuț Moșteanu, USR 
Grupurile parlamentare USR 

Alocarea bugetară pentru  
întreținerea infrastructurii s-a  

înjumătățit deja de la 584 mil lei în 
2016  la 253 mil lei în 2017 cu  

consecințe nefaste asupra stării  
drumurilor naționale. S-au efectuat 
în 2016 tratatamente mai ieftine  

din lipsa banilor – spre exemplu,  
cele cu criblură care au cauzat  
mari pagube șoferilor. 



 

Alocarea propusă în buget de 326  
mil lei este insuficientă pentru  

nevoile existente la nivelul  
CNAIR. 

Suplimentarea este absolut  
necesară pentru a aduce cât mai  

multe din drumurile naționale la un 
standard acceptabil. 

Sursa de finanțare: Se diminuează  
bugetul Ministerului Muncii și  

Justiției Sociale, anexa nr. 3/20 cu  
suma de 200.000 mii lei de la  

capitolul 6800, Asigurări și  
asistență socială, titlul IX Asistență 

socială. 

8 Anexa nr. 3/24 
Capitolul 8401 
Titlul 51 

Articolul 01 

Alineat 55 
“Întreținerea infrastructurii feroviare  
publice” 

Se propune suplimentarea creditelor  
bugetare cu 200.000 mii lei pentru  
întreținerea infrastructurii feroviare. 

Dep. Cătălin Drulă, USR 
Dep. Ionuț Moșteanu, USR 
Grupurile parlamentare USR 

Alocarea bugetară pentru  
întreținerea infrastructurii a scăzut  
de la 1022 mil lei în 2016 la 897  

mil lei în 2017 cu consecințe  

nefaste asupra stării căilor ferate.  

Alocarea propusă în buget este  
insuficientă raportată nevoile  

existente la nivelul CFR  
Infrastructură (de aprox. 1300 mil  

lei). 

Suplimentarea este absolut  

necesară pentru a aduce cât mai  
multe din căile ferate la un  
standard acceptabil. 



 
 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus  

(autor, apartenență 

politică) 

Motivația amendamentului/ 

sursa de finanțare 

Motivația 

respingerii 

(numai pt. 

comisii) 

1 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 55 

Articolul 01 

Alineat 12 

“Investiții ale agenților economici cu capital de stat” 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 

60.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții 

AUTOSTRADA 

BUCURESTI-BRASOV, 

Km 0+000 – 173+300, 

cod obiectiv 353. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Tudor Benga, USR 

Dep. Dan Rădulescu, 

USR 

Sen. George Marussi, 

USR 

Sen. Allen Coliban, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Alocarea de 21 mil. lei 

propusă este insuficientă.  

 

Terminarea autostrăzii 

București-Ploiești (primii 

3km) este prevăzută pentru 

iunie 2018, iar suma rămasă 

de plată în contract este în jur 

de 80 de mil. lei. Alocarea 

bugetară insuficientă va duce 

la nefinalizarea contractului la 

timp. 

 

În plus, va trebui plătit și 

avansul pentru primii 6km din 

autostrada Comarnic-Brașov 

(secțiunea Râșnov-Cristian) 

care este în jur de 10 mil lei. 

 

Sursa de finanțare: Se diminuează  
bugetul Ministerului Muncii și  

Justiției Sociale, anexa nr. 3/20 cu  
suma de 200.000 mii lei de la  
capitolul 6800, Asigurări și  

asistență socială, titlul IX Asistență 
socială. 



 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma de 

60.000 mii lei.  

 

2 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 58 

Articolul 03 

“Programe din Fondul deCoeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 

183.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții 

AUTOSTRADA 

LUGOJ-DEVA, cod 

obiectiv 988. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Ionuț Moșteanu, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Alocarea de 217 mil lei 

propusă este insuficientă.  

 

Execuția preliminată pe 2017 

este de 318 mil lei, iar 

necesarul pe 2018 

presupunând finalizarea 

loturilor 3 și 4 ale autostrăzii, 

precum și a secțiunii D a 

lotului 2, este de cel puțin 400 

mil lei. 

 

O alocare insuficientă va duce 

conform notificării prevăzute 

la art. 431  din legea 500/2002 

la reducerea ritmului de 

execuție și nefinalizarea 

lucrărilor în anul 2018. 

 

 



Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma necesară 

finanțării naționale. 

 

3 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 58 

Articolul 03 

“Programe din Fondul deCoeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 

188.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții 

AUTOSTRADA SEBEȘ 

TURDA, cod obiectiv 

1081. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Ionuț Moșteanu, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Alocarea de 212 mil lei 

propusă este insuficientă.  

 

Cheltuielile preliminate pe 

2017 sunt de 400 de mil lei. 

 

Necesarul pe 2018 

presupunând finalizarea 

loturilor 3 și 4 ale autostrăzii, 

precum și un progres de 30% 

al execuției loturilor 1 și 2, 

este de cel puțin 400 mil lei. 

 

O alocare insuficientă va duce 

conform notificării prevăzute 

la art. 431  din legea 500/2002 

la reducerea ritmului de 

execuție și nefinalizarea 

lucrărilor în anul 2018. 

 

 



Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma necesară 

finanțării naționale. 

 

4 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 55 

Articolul 01 

Alineat 12 

“Investiții ale agenților economici cu capital de stat” 

Se propune alocarea de 

credite bugetare de 

10.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții 

CENTURA 

MUNICIPIULUI 

RĂDĂUȚI, cod obiectiv 

814. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Ionuț Moșteanu, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Având în vedere posibilitatea 

demarării lucrărilor în anul 

2018 (există contract semnat) 

este necesară măcar alocarea 

pentru plata avansului. 

 

Lipsa de alocare bugetară va 

duce la neînceperea 

contractului în anul 2018. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma de 

10.000 mii lei.  

 



 

5 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 55 

Articolul 01 

Alineat 12 

“Investiții ale agenților economici cu capital de stat” 

Se propune alocarea de 

credite bugetare de 3.000 

mii lei pentru obiectivul 

de investiții VARIANTA 

DE OCOLIRE 

COMARNIC KM 0+000 

- KM 2+850, cod obiectiv 

1162. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Tudor Benga, USR 

Sen. Allen Coliban, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Având în vedere că tocmai s-a 

semnat contractul de 

proiectare si execuție este 

necesară alocarea de fonduri 

pentru anul 2018. 

 

Lipsa de alocare bugetară va 

duce la neînceperea 

contractului în anul 2018. 

 

Sursa de finanțare: Se 

transferă 3.000 mii de lei de la 

obiectivul POD PE DN 1 KM 

135+332 PESTE PARAUL 

AZUGA LA AZUGA, cod 

obiectiv 1187 care nu are 

contract semnat (în plus, 

valoarea estimată este de doar 

4.300 mii lei în timp ce 

alocarea de credite bugetare 

este de 5.700 mii lei).  

 

 

6 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 58 

Articolul 03 

“Programe din Fondul deCoeziune (FC)” 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 

431.000 mii lei pentru 

obiectivul de investiții 

REABILITAREA LINIEI 

C.F. FRONTIERA - 

CURTICI - SIMERIA; 

TRONSONUL 2: KM 

Alocarea de 329 mil lei 

propusă este insuficientă.  

 

Presupunând un avans mediu 

în 2018 de 10%  al celor 4 

contracte în valoare cumulată 

de 7,6 mld. lei fără TVA, ar fi 

necesară o alocare bugetară de 

 



614 - GURASADA SI 

TRONSONUL 3: 

GURASADA - 

SIMERIA, cod obiectiv 

1191. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Ionuț Moșteanu, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

aproximativ 760 de mil lei. 

 

O alocare insuficientă va duce 

conform notificării prevăzute 

la art. 431  din legea 500/2002 

la reducerea ritmului de 

execuție și decalarea 

termenului de finalizare, 

precum și la costuri 

suplimentare pentru statul 

român. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma necesară 

finanțării naționale. 

 

7 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 51 

Articolul 01 

Alineat 28 

“Întreținerea infrastructurii rutiere” 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 

200.000 mii lei pentru 

întreținerea infrastructurii 

rutiere. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Dep. Ionuț Moșteanu, 

Alocarea bugetară pentru 

întreținerea infrastructurii s-a 

înjumătățit deja de la 584 mil 

lei în 2016 la 253 mil lei în 

2017 cu consecințe nefaste 

asupra stării drumurilor 

naționale. S-au efectuat în 

2016 tratatamente mai ieftine 

 



USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

din lipsa banilor – spre 

exemplu, cele cu criblură care 

au cauzat mari pagube 

șoferilor. 

 

Alocarea propusă în buget de 

326 mil lei este insuficientă 

pentru nevoile existente la 

nivelul CNAIR. 

 

Suplimentarea este absolut 

necesară pentru a aduce cât 

mai multe din drumurile 

naționale la un standard 

acceptabil. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, anexa nr. 

3/20 cu suma de 200.000 mii 

lei de la capitolul 6800, 

Asigurări și asistență socială, 

titlul IX Asistență socială. 

8 Anexa nr. 3/24 

Capitolul 8401 

Titlul 51 

Articolul 01 

Alineat 55 

“Întreținerea infrastructurii feroviare publice” 

Se propune suplimentarea 

creditelor bugetare cu 

200.000 mii lei pentru 

întreținerea infrastructurii 

feroviare. 

 

Dep. Cătălin Drulă, USR 

Alocarea bugetară pentru 

întreținerea infrastructurii a 

scăzut de la 1022 mil lei în 

2016 la 897 mil lei în 2017 cu 

consecințe nefaste asupra 

stării căilor ferate.  

 

 



Dep. Ionuț Moșteanu, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

Alocarea propusă în buget 

este insuficientă raportată 

nevoile existente la nivelul 

CFR Infrastructură (de aprox. 

1300 mil lei). 

 

Suplimentarea este absolut 

necesară pentru a aduce cât 

mai multe din căile ferate la 

un standard acceptabil. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Muncii și 

Justiției Sociale, anexa nr. 

3/20 cu suma de 200.000 mii 

lei de la capitolul 6800, 

Asigurări și asistență socială, 

titlul IX Asistență socială. 

9 Anexa nr. 3/24 Alocarea a 400.000 mii 

lei pentru proiectul de 

“Reabilitare a liniei de 

c.f. Brasov - Simeria, 

componenta a Coridorului 

IV paneuropean, pentru 

circulaţia trenurilor cu 

viteza maxima de 160 

km/h, sectiunea Brașov – 

Sighisoara.” 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

„Reabilitarea celor două 

secţiuni de cale ferata Braşov 

- Apata şi Cata - Sighişoara, în 

lungime totală de 86 de 

kilometri, va contribui la 

atingerea obiectivului 

principal de promovare a 

mobilităţii sustenabile pe 

secţiunea Frontiera Ungara - 

Curtici - Arad - Simeria - 

Sighişoara - Braşov, prin: 

creşterea vitezei de circulaţie 

 



USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

la 160 km/h, reducerea duratei 

de transport, creşterea 

siguranţei feroviare, facilităţi 

pentru accesul persoanelor cu 

mobilitate redusă, 

introducerea sistemelor 

moderne de semnalizare şi de 

management al traficului, 

respectiv îmbunătăţirea 

gradului de confort oferit 

călătorilor în staţiile de cale 

ferată”. 

Cele trei subsecțiuni se afla în 

procedura de licitatie, urmând 

să avem un caștigător al 

licitației in perioada 

urmatoare. Astfel este 

imperios necesară alocarea 

unei sume de bani care sa 

poată reprezenta cel putin 

avansul ce trebuie platit 

constructorului după 

finalizarea procedurilor de 

atribuire a contractului. 

 

Sursa de finanțare: 

Diminuarea cu 300.000 mii lei 

a sumelor atribuite pentru 

obiectivul de investitii 1218. 

(Credite de angajament) 

Sumele alocate pentru acest 

obiectiv de investitii sunt mult 



mai mari decat capacitatea 

actuala de absorbtie a 

proiectului.  

Diminuarea cu 100.000 mii lei 

a sumelor atribuite pentru 

capitolul 5001 titlul 40: 

“TITLUL IV SUBVENȚII”. 

(Credite bugetare) 

10 Anexa nr. 3/24 Alocarea a 10.000 mii lei 

pentru proiectul de 

“Revizuire a Studiului de 

Fezabilitate pentru 

reabilitarea linei de cale 

ferată Predeal - Brașov, 

componentă a Coridorului 

Rin-Dunăre” 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR  

 

Acest proiect este unul de 

importanta strategica find 

singurul tronson al căii ferate 

Curtici - Arad - Simeria - 

Sighişoara - Braşov - 

Bucuresti - Constanta care nu 

are o perspectiva de realizare 

in ciuda faptului ca este 

eligibil pentru a primii 

finantare europeana. Pentru a 

absorbii o suma cat mai mare 

de bani din fondurile europene 

alocate Romaniei trebuie sa 

pregatim inclusiv proiectul de 

“Reabilitare a căii ferate 

Predeal-Brasov”. In prezent 

viteza de proiectare a acestui 

tronson de cale ferata este 

mica, neputand astfel concura 

cu transportul rutier. Calea 

ferata Bucuresti – Brasov este 

una din cele mai aglomerate 

sectiuni ale retelei feroviare a 

 



Romaniei, iar conform 

analizei AECOM traficul pe 

calea ferată dintre Bucuresti si 

Brasov va creste cu 130% 

pana in 2030. 

Sursa de finanțare: 

Diminuarea cu 10.000 mii lei 

a sumelor atribuite pentru 

capitolul 5001 titlul 40: 

“TITLUL IV SUBVENȚII”. 

(Credite bugetare) 

11 Anexa nr. 3/24 Alocarea a 14.314 mii lei 

pentru proiectul 

“Revizuire Studiu de 

Fezabilitate pentru 

Autostrada Sibiu-

Fagaras”. 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR  

 

Finalizarea Revizuirii 

Studiului de Fezabilitate 

pentru autostrada Fagaras-

Sibiu va fi realizata in cursul 

anului 2018, iar pana in 

prezent nu a fost platit decat 

avansul pentru acest obiectiv 

de investitii.  

Sursa de finanțare:  

Diminuarea cu 14.314 mii lei 

a sumelor atribuite pentru 

capitolul 5001 titlul 40: 

“TITLUL IV SUBVENȚII”. 

(Credite bugetare) 

 

12 Anexa nr. 3/24 Alocarea a 9.876 mii lei 

Studiului de Fezabilitate 

pentru realizarea unui 

tunel rutier pe sub pasul 

Oituz care sa poate fi 

ulterior integrat la nivel 

Interconectarea tuturor 

regiunilor tarii ar trebui sa fie 

o prioritate nationala, iar 

autostrada Brasov-Bacau ar fi 

cea simpla si ieftina 

alternativa de trecere a 

 



de half- profile in 

viitoarea autostrada 

Brasov-Bacau. 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

Carpatilor Orientali. De 

asemenea este important sa 

incepem cu sectiunele ce pot 

avea cel mai mare impact 

asupra timpilor de parcurs 

astfel ca realizarea unui tunel 

pe sub Pasul Oituz ar putea 

scurta timpul de parcurs cu 

pana la 20 min. 

Sursa de finanțare:  

Diminuarea cu 9.000 mii lei a 

sumelor atribuite pentru 

obiectivul de investitii 1218. 

(Credite de angajament) 

Diminuarea cu 876 mii lei a 

sumelor atribuite pentru 

capitolul 5001 titlul 40: 

“TITLUL IV SUBVENȚII”. 

(Credite bugetare) 

13 Anexa nr. 3/24 Alocarea a 20.000 mii lei 

pentru realizarea 

Studiului de Fezabilitate 

al autostrazii Brasov-

Bacau. 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR  

Grupurile parlamentare 

USR 

Acesta este unul din pasii 

necesari in realizarea unui 

sistem de autostrazi care sa 

poata conecta toate regiunile 

tari intre ele. Prin pasul Oituz 

se afla cea mai usoara si 

implicit cea mai ieftin de 

realizat trecere a Muntilor 

Carpatilor pentru constructia 

unei viitoare autostrazi care sa 

lege Moldova de Vestul 

Europei. Conform 

 



Masterplanului General de 

Transport al Romaniei costul 

estimat al acestei investitii 

este de 1845,45 mil euro. 

Autostrada Bacau - Brasov 

este situata pe reteaua TEN-T 

Comprehensive, iar conform 

proiectului Programului 

Operational Infrastructura 

Mare (POIM) aferent 

exercitiului financiar european 

2014-2020, rutele de pe 

reteaua TEN-T 

Comprehensive (autostrazi, 

drumuri expres sau alte 

drumuri noi) pot fi finantate 

nerambursabil din Fondul de 

Dezvoltare Regionala. 

Sursa de finanțare:  

Diminuarea cu 18.000 mii lei 

a sumelor atribuite pentru 

obiectivul de investitii 1218. 

(Credite de angajament) 

Diminuarea cu 2.000 mii lei a 

sumelor atribuite pentru 

capitolul 5001 titlul 40: 

“TITLUL IV SUBVENȚII”. 

(Credite bugetare) 

14 Anexa nr. 3/24 Suplimentarea cu 1.000 

mii lei a creditelor 

bugetare si cu 70.000 mii 

Acest segment de autostrada 

de aproximativ 14 km, ar 

putea deservi drept centura 

 



lei a creditelor de 

angajament pentru 

demararea procedurilor 

premergatoare 

constructiei segmentului 

de Autostrada Cristian-

Codlea. 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

ocolitoare pentru localitatile 

Codlea si Cristian. 

In prezent acest segment de 

autostrada este parte a doua 

obiective de investitii: 

“AUTOSTRADA BRASOV - 

TARGU MURES - CLUJ - 

ORADEA“ si 

“AUTOSTRADA BRASOV - 

TARGU MURES - CLUJ - 

ORADEA, avand indicatorii 

tehnico-economici aprobati, 

studiu de fezabilitate, cat si un 

acord de mediu. 

Sursa de finanțare:  

Diminuarea cu 70.000 mii lei 

a sumelor atribuite pentru 

obiectivul de investitii 983. 

(Credite de angajament) 

Diminuarea cu 1.000 mii lei a 

sumelor atribuite pentru 

capitolul 5001 titlul 40: 

“TITLUL IV SUBVENȚII”. 

(Credite bugetare) 

 

15 Anexa nr. 3/24 Alocarea a 1000 mii lei 

pentru realizarea unui 

studiu de fezabilitate 

pentru latirea actualei 

Strazi a Institutului din 

Brasov, conectarea 

Zona din proximitatea Strazi a 

Institutului este in plina 

dezvoltare, aici urmand sa fie 

realizate o serie de obiective 

de investitii de interes national 

cum ar fi: Aeroportul 

 



acesteia cu Varianta 

Ocolitoare si prelungirea 

acesteia pana in zona 

terminalului Aeroportului 

International Brasov-

Ghimbav. 

 

Dep. Tudor-Vlad Benga, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

International Brasov-

Ghimbav, Noul Spital al 

Brasovului, Nou Sediu al SRI, 

Institutul de Cercetare 

Dezvoltare Inovare Produse 

High tech pentru Dezvoltare 

Durabilă, Institutul Național 

de Cercetare - Dezvoltare 

pentru Cartof și Sfeclă de 

Zahăr, IAR Ghimbav, Airbus 

Helicopters etc. 

Latirea, conectarea cu centura 

ocolitoare si prelungirea 

acestei strazi pana in zona 

aeroportului vor fi imperios 

necesare in perioada 

urmatoare. 

 

16 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 13 ” Dezvoltarea infrastructurii rutiere” 

Alocarea sumei de 94.000 

mii lei pentru realizarea 

obiectivului:  

„Finalizarea inelului de 

centură a municipiului 

Arad și a unui pod nou 

peste Mureș" 

 

Dep. Sergiu Cosmin Vlad, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesara pentru 

fluidizarea traficului de tranzit 

din municipiul 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, 

 



”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 94.000 mii lei. 

17 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 13 ” Dezvoltarea infrastructurii rutiere” 

Alocarea sumei de 

100.000 mii  lei pentru 

realizarea obiectivului:  

„Reparea și modernizarea 

unor drumuri județene din 

județul Arad" 

 

Dep. Sergiu Cosmin Vlad, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesara pentru 

asigurarea condițiilor necesare 

unui transport rutier sigur și 

eficient în 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, 

”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 100.000 mii lei. 

 

18 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 13 ” Dezvoltarea infrastructurii rutiere” 

Alocarea sumei de 17.000 

mii lei pentru realizarea 

obiectivului:  

„Realizarea  centurii 

ocolitoare  a orașului 

Chișineu-Criș din județul 

 Arad " 

 

Dep. Sergiu Cosmin Vlad, 

USR 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesara pentru 

fluidizarea traficului de tranzit 

din orașul Chișineu-Criș, 

județul Arad. 

Sursa de finanţare: Se 

diminuează capitolul 5001 

”Cheltuieli - buget de stat”, 

paragraful 51, Titlul VI 

 



Grupurile parlamentare 

USR 

”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, 

articolul 02 ”Transferuri de 

capital”, alineatul 38, 

”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 17.000 mii lei. 

19 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” 

  

Alocarea sumei de 33.000 

mii lei pentru realizarea 

obiectivului:  

„Modernizarea și 

extinderea Aeroportului 

Arad” 

 

Dep. Sergiu Cosmin Vlad, 

USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Efectuarea  acestei investiţii 

este necesara pentru 

modernizarea și extinderea 

aeroportului din municipiul 

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, 

”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 33.000 mii lei. 

 

20 Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 

 

Anexa 3/24/02, 

Capitolul 84.01-Transporturi,  Subcapitol 03-Transport rutier, 

Paragraf 01-Drumuri și poduri 

 

Alocarea sumei de 500 

mii lei pentru realizarea 

etapelor I si II conform 

 HG 907/2016  ( nota 

conceptuală,  temă de 

proiectare,  studiul de 

Investiția este necesară în 

scopul creșterii conectivității 

rutiere la nivelul teritoriului 

național/regional/zonal prin 

dezvoltarea unor infrastructuri 

majore de transport – drum 

 



prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau 

documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii) 

  a obiectivului de 

investitii ce vizeaza 

construirea drumului 

 expres Bacău – Focșani – 

Brăila – Galați – 

Giurgiulești 

 

Dep. Bogdan-Ionel 

Rodeanu, USR 

Sen. George Edward 

Dircă, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

expres Bacău – Focșani – 

Brăila – Galați – Giurgiulești.  

Optimizarea acestei conectări 

rutiere este necesară pentru 

realizarea obiectivului 

operational de eficientizare a 

conectivității rutiere în zonele 

de interconectare regională și 

extracomunitară. 

Din evaluările si prognozele 

făcute în cadrul realizării 

Masterplan-ului de transport, 

realizarea acestui drum expres 

prezintă performanțe 

economice excelente (RBC de 

2,63). Pe acest corridor doar 

numarul autocarelor, al 

autoturismelor si al 

camioanelor care au tranzitat 

judetul Galati, spre si dinspre 

punctele de frontiera cu 

Republica Moldova de pe 

teritoriul Galatiului ( PCTF 

Galati rutier si PCTF Oancea ) 

a crescut de la 453.900 de 

unitati in anul 2014 la 822.877 

in anul 2016. 

Aproximativ întregul volum 

de trafic deficitar existent pe 

coridorul cel mai apropiat 

poate trece pe noul traseu.  

Demararea realizării acestui 



drum expres este esențială 

pentru un areal care se 

caracterizează printr-un 

 potențial economic în 

creștere, un nucleu 

administrativ format din cel 

puțin 5 centre urbane mari 

conectate la o capacitate de 

tranzit de frontieră complex. 

Sursa de finanţare: 

Se diminuează bugetul 

Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene, la capitolul 50.01, 

titlul 51, articolul 02, alineatul 

38, ”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 500 mii lei. 

 

21 Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 

 

Anexa 3/24/02, 

Capitolul 84.01-Transporturi,  Subcapitol 03-Transport rutier, 

Paragraf 01-Drumuri și poduri 

Alocarea sumei de 600 

mii lei pentru realizarea 

etapelor I si II conform 

 HG 907/2016  ( nota 

conceptuală,  temă de 

proiectare,  studiul de 

prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau 

documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii) 

  a obiectivului de 

Investiția este necesară în 

scopul creșterii conectivității 

rutiere la nivelul teritoriului 

național/regional/zonal prin 

dezvoltarea unor infrastructuri 

majore de transport – sector 

de drum Focșani – Brăila – 

Giurgiulești a drumului 

 expres Bacău – Focșani – 

Brăila – Galați - Giurgiulești 

Optimizarea acestei conectări 

 



investitii ce vizeaza 

construirea sectorului de 

drum Focșani – Brăila – 

Giurgiulești a drumului 

 expres Bacău – Focșani – 

Brăila – Galați – 

Giurgiulești 

 

Dep. Bogdan-Ionel 

Rodeanu, USR 

Sen. George Edward 

Dircă, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

rutiere este necesară pentru 

realizarea obiectivului 

operational de eficientizare a 

conectivității rutiere în zonele 

de interconectare regională și 

extracomunitară. 

Din evaluările si prognozele 

făcute în cadrul realizării 

Masterplan-ului de transport, 

realizarea acestui sector de 

 drum expres prezintă 

performanțe economice 

excelente (RBC de 2,63). Pe 

acest coridor doar numarul 

autocarelor, al autoturismelor 

si al camioanelor care au 

tranzitat judetul Galati, spre si 

dinspre punctele de frontiera 

cu Republica Moldova de pe 

teritoriul Galatiului ( PCTF 

Galati rutier si PCTF Oancea ) 

a crescut de la 453.900 de 

unitati in anul 2014 la 822.877 

in anul 2016. 

Aproximativ întregul volum 

de trafic deficitar existent pe 

coridorul cel mai apropiat 

poate trece pe noul traseu.  

Demararea realizării acestui 

drum expres este esențială 

pentru un areal care se 

caracterizează printr-un 



 potențial economic în 

creștere, un nucleu 

administrativ format din cel 

puțin 3 centre urbane mari 

conectate la o capacitate de 

tranzit de frontieră complex. 

Sursa de finanţare: 

Se diminuează bugetul 

Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene, la capitolul 50.01, 

titlul 51, articolul 02, alineatul 

38, ”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 300 mii lei. 

 

22 Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 

 

Anexa 3/24/02, 

Capitolul 84.01-Transporturi,  Subcapitol 03-Transport rutier, 

Paragraf 01-Drumuri și poduri 

Alocarea sumei de 600 

mii lei pentru realizarea 

etapelor I si II conform 

 HG 907/2016  ( nota 

conceptuală,  temă de 

proiectare,  studiul de 

prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau 

documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii) 

  a obiectivului de 

investitii ce vizeaza 

construirea drumului 

 expres Găești – Ploiești – 

Investiția este necesară în 

scopul creșterii conectivității 

rutiere la nivelul teritoriului 

național/regional/zonal prin 

dezvoltarea unor infrastructuri 

majore de transport – drum 

expres Găești – Ploiești – 

Buzău - Brăila 

Optimizarea acestei conectări 

rutiere este necesară pentru 

realizarea obiectivului 

operational de eficientizare a 

conectivității rutiere în zonele 

de interconectare regională și 

 



Buzău – Brăila. 

 

Dep. Bogdan-Ionel 

Rodeanu, USR 

Sen. George Edward 

Dircă, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

extracomunitară. 

Din evaluările si prognozele 

făcute în cadrul realizării 

Masterplan-ului de transport, 

realizarea acestui drum expres 

prezintă performanțe 

economice excelente. 

Proiectul asigură de 

asemenea, un traseu de bună 

calitate pentru vehiculele de 

transport 

mărfuri între centrul industrial 

Craiova, Pitești și Ploiești și 

Galați – Brăila, Giurgiulești 

punct frontieră, port și zonă 

liberă. Analiza fluxului de 

trafic din Modelul Național de 

Transport arată că standardul 

potrivit pentru acest proiect 

este drumul expres. 

Sursa de finanţare: 

Se diminuează bugetul 

Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene, la capitolul 50.01, 

titlul 51, articolul 02, alineatul 

38, ”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 600 mii lei. 

 



23 Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 

 

Anexa 3/24/02, 

Capitolul 84.01-Transporturi,  Subcapitol 03-Transport rutier, 

Paragraf 01-Drumuri și poduri 

Alocarea sumei de 400 

mii lei pentru realizarea 

etapelor I si II conform 

 HG 907/2016  ( nota 

conceptuală,  temă de 

proiectare,  studiul de 

prefezabilitate/ studiul de 

fezabilitate sau 

documentaţia de avizare a 

lucrărilor de intervenţii) 

  a obiectivului de 

investitii ce vizeaza 

construirea sectorului de 

drum Buzău – Brăila a 

drumului  expres Găești – 

Ploiești – Buzău – Brăila. 

 

Dep. Bogdan-Ionel 

Rodeanu, USR 

Sen. George Edward 

Dircă, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Investiția este necesară în 

scopul creșterii conectivității 

rutiere la nivelul teritoriului 

național/regional/zonal prin 

dezvoltarea unor infrastructuri 

majore de transport – sector 

de drum Buzău – Brăila a 

drumului  expres Găești – 

Ploiești – Buzău – Brăila 

Optimizarea acestei conectări 

rutiere este necesară pentru 

realizarea obiectivului 

operational de eficientizare a 

conectivității rutiere în zonele 

de interconectare regională și 

extracomunitară. 

Din evaluările si prognozele 

făcute în cadrul realizării 

Masterplan-ului de transport, 

realizarea acestui drum expres 

prezintă performanțe 

economice excelente. 

Proiectul asigură de 

asemenea, un traseu de bună 

calitate pentru vehiculele de 

transport 

mărfuri a 3 centre urbane 

mari, Buzău, Galați – Brăila, 

Giurgiulești punct frontieră, 

port și zonă liberă cu bretelele 

interregionale de transport si 

tranzit marfă.  Analiza 

 



fluxului de 

trafic din Modelul Național de 

Transport arată că standardul 

potrivit pentru acest proiect 

este drumul expres. 

Sursa de finanţare: 

Se diminuează bugetul 

Ministerului Dezvoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene, la capitolul 50.01, 

titlul 51, articolul 02, alineatul 

38, ”Programul Național de 

Dezvoltare Locală” cu suma 

de 400 mii lei. 

 

24 Anexa 3/24/29 Ministerul Transporturilor//Capitolul 5000/ Grupa 

70/ CHELTUIELI DE CAPITAL 

Programul de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier 

(autostrăzi, variante ocolire localități) 

Se propune suplimentarea 

sumelor prevăzute la 

Anexa nr. 3/24/29 

Ministerul 

Transporturilor Capitolul 

5000/Grupa 70/ Cheltuieli 

de capital cu suma de 500 

mii de lei în vederea 

finanţării cheltuielilor  

pentru întocmirea 

studiului de 

prefezabilitate, 

fezabilitate și a 

documentatiei tehnico - 

economice aferente 

Municipiul Sighișoara, 

traversat de Drumul European 

60, este sufocat și poluat din 

cauza traficului de tonaj greu 

care tranzitează localitatea, 

soluția fiind realizarea unei 

variante de ocolire a 

localității. 

 

Sursa de finanțare: 

Diminuarea cu suma de 500 

mii de lei a sumelor prevăzute 

la Anexa nr.3/28/Ministerul 

Comunicațiilor și Societății 

Internaționale/Capitolul 

 



proiectului de 

infrastructura rutiera 

pentru Varianta ocolire 

Sighișoara  

 

Dep. Lavinia Cosma 

Grupurile parlamentare 

USR 

5001/72/TITLUL XIV 

ACTIVE FINANCIARE 

25 Anexa 3/24/29 Ministerul Transporturilor//Capitolul 5000/ Grupa 

70/ CHELTUIELI DE CAPITAL 

Programul de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier 

(autostrăzi, variante ocolire localități) 

Se propune suplimentarea 

sumelor prevăzute la 

Anexa nr. 3/24/29 

Ministerul 

Transporturilor Capitolul 

5000/Grupa 70/ Cheltuieli 

de capital cu suma de 

1.000 mii de lei în 

vederea finanţării 

cheltuielilor  

pentru întocmirea  

obiectivului de investiții 

Autostrada Unirii 

 

Dep. Lavinia Cosma 

Grupurile parlamentare 

USR 

Sursa de finanțare: 

Diminuarea cu suma de 1.000 

mii de lei a sumelor prevăzute 

la Anexa nr.3/28/Ministerul 

Comunicațiilor și Societății 

Internaționale/Capitolul 

5001/72/TITLUL XIV 

ACTIVE FINANCIARE 

 

26 Anexa 3/24 

 

Capitolul 8401 TRANSPORTURI, Grupa 51 TRANSFERURI 

ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, Grupa 51 , 

Articol 01, Alineat 28 Titlul VI, art. 1 Transferuri de Capital. 

Se propune majorarea cu 

200 000 de mii de lei 

pentru 

Modernizarea 

 infrastructurii rutiere pe 

tronsonul de drum 

 

Sursa de finanţare: Prin 

redistribuire între unitatile 

administratiei publice, prin 

micsorarea bugetului privind 

Capitolul 6001 APĂRARE 

 



DN17D între Cârlibaba și 

Beclean ca rută 

alternativă la E58 în 

tranzitul dintre Suceava si 

Cluj prin județul Bistrița-

Năsăud 

 

Dep. Cristina-Ionela 

Iurișniți, USR 

Grup Parlamentar USR 

 

27 Anexa 3/24 

 

Capitolul 8401 TRANSPORTURI, Grupa 51 TRANSFERURI 

ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, Grupa 51 , 

Articol 01, Alineat 28 Titlul VI, art. 1 Transferuri de Capital. 

Se propune majorarea cu  

5 000  mii  lei pentru 

Refacerea infrastructurii 

pentru Strada 

Aerodromului din 

municipiul Bistrița care 

leagă E58 de pe DN17 cu 

DNC8  

 

Dep. Cristina-Ionela 

Iurișniți, USR 

Grup Parlamentar USR 

Acest traseu poate fi folosit ca 

intrare alternativă în oraș atât 

pentru mijloacele de transport 

care vin dinspre Suceava 

pentru intrarea în oraș cât și 

pentru descongestionarea 

traficlui rutier prin ocolirea 

orasului Bistrița , trecand de 

pe DN17 pe DJ173 spre 

comuna Șieu pentru evitarea 

aglomerării și fluidizarea 

traficului. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminueaza din suma de 

170.000 alocata  in bugetul 

MCSI , anexa nr, 3 / 28 la 

capitolul 5001 , titlul 72, 

art.01, alin. 01 pentru bugetul 

Postei Romane pentru plata 

datoriilor istorice, cu suma de 

 



5000 mii lei  

28  ANEXA nr. 3/ 24 Studiu de fezabilitate și 

execuție pentru reabilitare 

porțiune de drum și pod 

peste râul Crasna pe 

drumul național 24. O 

porțiune de drum de 

aproximativ 400 de metri 

între sensul giratoriu din 

zona localității Crasna și 

podul peste râul Crasna. 

 

Alocarea a 500 mii lei. 

 

Dep. Mihai Botez, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Această porțiune de drum nu a 

fost inclusă în proiectul de 

reabilitare a DN 24, iar podul 

peste râul Crasna este de fapt 

o improvizație, ce permite un 

singur sens de mers și 

îngreunează circulația în acea 

zonă, mărind timpul de 

parcurgere a traseului ce trece 

prin acel punct și în plus 

necesită reparații lunare. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma de 500 

mii lei. 

 

29 Anexa 3/24, Ministerul Transporturilor, 

Cheltuieli de investiții / Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 

prefezabilitate, fezabilitate și alte studii 

 

Alocarea a 20.000 mii lei 

pentru realizarea studiilor 

de fezabilitate și a 

documentațiilor de 

execuție pentru 

Autostrada Iași-Targu 

Mureș.  

 

Autostrada Est - Vest este 

singura alternativă pentru 

traficul național și 

internaţional de tranzit care se 

va desfăşura între Coridoarele 

de Transport Pan-european nr. 

IV şi IX. Necesarul de 

finanţare pentru obiectivul 

 



Dep. Cosette-Paula 

Chichirău, USR 

Grupurile parlamentare 

USR  

 

menţionat este de 4.071 

milioane Euro, astfel: 

- Tronsonul Târgu-Mureș – 

Târgu-Neamț = valoarea 

estimată este de 2.942,00 

milioane Euro. Perioada de 

realizare a Studiului de 

Fezabilitate și a Proiectului 

Tehnic: 2018 - 2019; 

- Tronsonul Târgu-Neamț – 

Iași – Ungheni = valoarea 

estimată este de 1.129,00 

milioane Euro. Perioada de 

realizare a Studiului de 

Fezabilitate și a  Proiectului 

Tehnic: 2018-2019. Perioada 

de execuție a lucrărilor: 2019 - 

2022. 

 

Sumele sunt necesare pentru 

realizarea studiilor de 

fezabilitate și a documentelor 

de execuție.  

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 



comerciale” cu 20.000 mii lei. 

 

30 Anexa nr. 3 – Sinteza politicilor și a programelor bugetare finanțate 

prin buget, Capitolul bugetar 5, Pct. 5 Programul de reparații curente 

la infrastructura ferată publică. 

 

Se alocă suma de 

1.000.000 mii lei pentru 

Capitolul bugetar 5, Pct. 5 

Programul de reparații 

curente la infrastructura 

ferata publică, Sinteza 

politicilor și a 

programelor bugetare 

finanțate prin buget, 

Anexa 03. 

 

Sen. Silvia Monica 

DINICĂ, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

Având în vedere starea 

infrastructurii feroviare, sunt 

impetuos necesare alocarea 

unor sume mai mari pentru 

repararații. Dacă în 1989, 

viteza medie de circulație a 

trenurilor era de 60 de 

kilometrii pe oră, s-a ajuns ca 

în prezent să scadă la 42 de 

kilometrii pentru trenurile de 

călători și 17 kilometrii pentru 

transportul de marfă. Din 

informațiile publice, 

Ministerul Transporturilor 

vorbește de un necesar de 

investiții de 5,5 miliarde lei, 

astfel încât este necesar să ne 

apropiem cât mai mult cu 

putință de această sumă. 

 

Sursa de finanțare:  

Se va diminua cu 1.000.000 

mii lei a Cap. 5100, Titlul 

XVI din Anexa nr. 3/ 15 / 01, 

Ministerul Devoltării 

Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor 

Europene.  

 



 

31 SINTEZA POLITICILOR ȘI A PROGRAMELOR BUGETARE 

FINANȚATE PRIN BUGET, Capitolul 5, Pct.6 Programul de 

modernizare a mijloacelor de transport feroviar  

 

Se propune alocarea 

sumei de 11.908 mii lei 

pentru programul de 

modernizare a 

mijloacelor de transport 

feroviar 

Sen. Silvia Monica 

DINICĂ, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

În prezent, aproximativ 85% 

din locomotivele folosite de 

CFR Călători pentru 

transportul pasagerilor au o 

vechime cuprinsă între 30 și 

50 de ani, iar alte 13% au între 

25-30 ani. 

In România, sosirea la 

destinație cu întârzieri de zeci 

de minute este o obișnuiță 

pentru cei care călătoresc pe 

calea ferată. 

Pentru programul de 

modernizare a mijloacelor de 

transport feroviar au fost 

cheltuiți, în anul 2016, 11.908 

mii lei, în timp ce, pentru anul 

2017 nu au mai fost alocate 

fonduri. Întrucât, transportul 

călătorilor trebuie să se 

desfășoare în condiții de 

siguranță și, în același timp, 

este recomandat să se 

realizeze în condiții optime 

din punct de vedere al 

gradului de confort se propune 

acest amendament.. Trebuie, 

de asemenea, ținut cont și de 

faptul că nevoia de a 

moderniza mijloacele de 

 



transport feroviar vechi este în 

continuare de actualitate.  

Sursa de finanțare: 

1. Se diminuează cu 

9.819 mii lei Cap. 

6700, Indicator 

CULTURA, 

RECREERE SI 

RELIGIE 

2. Se diminueaza cu 

2.089 mii lei a Gr. 20 

TITLUL II BUNURI 

SI SERVICII  

32 Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. 2 - SINTEZA fondurilor alocate pe surse 

si pe titluri de cheltuieli pe anii 2016-2021,  Cap. 6700, Indicator 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 

Se propune reducerea 

integrală a celor 9.819 mii 

lei alocați pentru capitolul 

CULTURA, RECREERE 

SI RELIGIE. Cei 9.819 

mii lei vor fi alocați către 

programul de 

modernizare a mijloacelor 

de transport (SINTEZA 

POLITICILOR ȘI A 

PROGRAMELOR 

BUGETARE 

FINANȚATE PRIN 

BUGET, Capitolul 5, 

Pct.6) 

 

Sen. Silvia Monica 

DINICĂ, USR 

Se va realiza un transfer al 

sumelor alocate initial la Cap. 

 6700, Indicator CULTURA, 

RECREERE SI RELIGIE 

către programul de 

modernizare a mijloacelor de 

transport. Investirea acestei 

sume în siguranța pasagerilor 

care circulă utilizând 

mijloacele de transport 

feroviar are un grad mai 

ridicat de utilitate, pe termen 

scurt, mediu și lung. 

 

 

 

 

 

 



Grupurile parlamentare 

USR 

 

 

 

 

 

33 Anexa nr. 3 / 24 / 01 Pag. 1- SINTEZA fondurilor alocate pe surse 

si pe titluri de cheltuieli pe anii 2016-2021,  Gr. 20, TITLUL II 

BUNURI SI SERVICII  

Se propune reducerea 

creditelor bugetare 

alocate pentru bunuri și 

servicii până la 10.742 

mii lei.  

 

Sen. Silvia Monica 

DINICĂ, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

Se va aloca, în anul 2018, o 

sumă de bani din bugetul de 

stat de 10.742 mii lei, 

echivalentă cu execuția 

preliminară pentru anul 2017. 

Procentul de creștere de 30,39 

comparativ cu anul anterior 

este foarte mare.  

 

Mențiune: 

2.089 mii lei a Gr. 20 

TITLUL II BUNURI SI 

SERVICII se vor aloca 

SINTEZA POLITICILOR ȘI 

A PROGRAMELOR 

BUGETARE FINANȚATE 

PRIN BUGET, Capitolul 5, 

Pct.6 Programul de 

modernizare a 

mijloacelor de transport 

feroviar  

 

34 Anexa nr. 3/24/29 Se propune 

suplimentarea de credite 

bugetare pentru proiectul 

„MODERNIZARE DN 

67 B SCOARȚA-

Mobilitatea argeșenilor din 

localitățile de pe axa Vedea – 

Poiana Lacului – Moșoaia – 

Smeura este esențială pentru 

contribuția importantă adusă 

 



PITEȘTI KM.0+000 - 

188+200” – cod obiectiv 

714 - cu valoarea de 

45.000 mii lei. 

 

Dep. Liviu-Ionuț 

Moșteanu, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

economiei județului prin 

activități în zona 

metropolitană a Piteștiului. 

Contractul de execuție lucrări 

pentru proiectul de 

infrastructură rutieră 

„MODERNIZARE DN 67 B 

SCOARȚA-PITEȘTI 

KM.0+000 - 188+200” a fost 

reziliat. CNAIR a anuntat 

reluarea licitatiei pe tronsoane 

in 2017, insa nu s-a demarat 

proiectul. In proiectul de 

buget este propusa suma de 

1897 mii lei, o suma infima 

pentru dimensiunea acestui 

proiect. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma de 

45.000 mii lei. 

35 Anexa nr. 3/24/29 Se propune alocarea de 

credite bugetare pentru 

proiectul “Modernizare 

Acest drum aflat momentan 

intr-o stare deplorabila are 

nevoie de lucrari ample de 

 



DN 73 C Campulung - 

Curtea de Arges” cu 

valoarea de 3.000 mii lei 

 

Dep. Liviu-Ionuț 

Moșteanu, USR 

Grupurile parlamentare 

USR 

 

consolidare in cateva zone de 

alunecari de teren.  

Alocarea acestei sume in 2018 

ar permite contractarea si 

demararea unui studiu de 

fezabilitate. 

 

Sursa de finanțare: Se 

diminuează bugetul 

Ministerului Comunicațiilor și 

Societății Informaționale 

(anexa nr. 3/28) la capitolul 

5001, titlul 72, articolul 01, 

alineatul 01, “Participare la 

capitalul social al societăților 

comerciale” cu suma de 3.000 

mii lei. 

 


