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AVIZ COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 

 

 

Cu adresele nr. L. 35/2021 şi nr PLx. 109/2021, Comisia pentru tineret și sport 

din Camera Deputaţilor şi Comisia pentru învăţământ, tineret şi sport a Senatului, au 

primit spre dezbatere şi avizare proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021. 

În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

avizeze favorabil bugetul Ministerul Tineretului şi Sportului (Anexa 3/21), cu 

amendamentele respinse cuprinse în Anexa.    
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                            ANEXA   

AMENDAMENTE RESPINSE  

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2021 

Anexa nr. 3/21 - Ministerul Tineretului şi Sportului  

 

Nr. 

crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

(numai pt. 

comisii) 

1. Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 

Ministerul Tineretului și Sportului 

Anexa nr. 03/ 21/ 02/650151/ 

Transferuri către instituții publice  

Alocarea sumei de 2.730 mii lei pentru 

programul de susținere a activităților de 

tineret. 

 

Autori: senatorii Claudiu-Richard Târziu, 

Rodica Boancă, Sorin Lavric, Evdochia 

Aelenei, Ionuț Neagu, Gheorghe Adrian 

Catană, Andrei Hangan, Andrei Busuioc, 

Dorinel Cosma, Valentin-Rică 

Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea 

Daneasă, Sorin Mateescu 

Grupul Parlamentar al Alianței pentru 

Unirea Românilor 

Creșterea finanțării alocate pentru 

susținerea activităților de tineret.  

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 

Ministerului Finanțelor - Acțiuni 

Generale 

Amendament 

respins la vot 

2. Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 

Ministerul Tineretului și Sportului 

Anexa 03 / 21 / 27/398 

Suplimentarea cu suma de 107 mii lei 

pentru dezvoltarea și diversificarea ofertei 

de servicii și programe pentru tineri. 

 

Autori: senatorii Claudiu-Richard Târziu, 

Rodica Boancă, Sorin Lavric, Evdochia 

Aelenei, Ionuț Neagu, Gheorghe Adrian 

Catană, Andrei Hangan, Andrei Busuioc, 

Dorinel Cosma, Valentin-Rică 

Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea 

Daneasă, Sorin Mateescu 

 

Este necesară suplimentarea sumelor 

alocate pentru dezvoltarea și 

diversificarea ofertei de servicii și 

programe pentru tineri, în special 

pentru studenți, care să răspundă 

nevoilor de educație și formare și care 

să susțină integrarea în mediul 

educațional prin programe de tineret.  

 

Sursa de finantare: 

Anexa 3/65 

Amendament 

respins la vot 

istra
Conform cu originalul



Grupul Parlamentar al Alianței pentru 

Unirea Românilor 

Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

3. Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 

Ministerul Tineretului și Sportului 

Anexa 3/21/27/670159 

 

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei 

pentru demararea unui Program de 

digitalizare pentru dezvoltarea Ministerul 

Tineretului și Sportului și subordonatelor 

MTS. 

 

Autori: senatorii Claudiu-Richard Târziu, 

Rodica Boancă, Sorin Lavric, Evdochia 

Aelenei, Ionuț Neagu,  Gheorghe Adrian 

Catană, Andrei Hangan, Andrei Busuioc, 

Dorinel Cosma, Valentin-Rică 

Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea 

Daneasă, Sorin Mateescu 

Grupul Parlamentar Alianța pentru Unirea 

Românilor. 

 

Deși se adresează tinerilor, 

organizațiilor de tineret și studențești, 

Ministerul Tineretului și Sportului  are 

cea mai precară infrastructură digitală. 

În aceste condiții, un program de 

digitalizare este necesar pentru a face 

loc unor direcții responsabile de 

digitalizare. În 2020, suma de 500 mii 

lei a fost transferată din bugetul aferent 

programelor de tineret ale ministerului 

pentru dezvoltarea unei platforme care  

nu a fost începută nici până în prezent. 

Astfel programul de digitalizare trebuie 

să cuprindă cel puțin dezvoltarea 

următoarelor instrumente:  asigurarea 

transparenței în administrația publică. 

În anul 2021, încă există subordonate 

ale MTS care nu au site-uri oficiale. 

Ex.: DJST Argeș, DJST Călărași, DJST 

Mehedinți, DJST Suceava, DJST 

Vaslui. Altele, au site-urile în 

construcție (DJST Giurgiu, CCS Alba, 

CCS Timișoara). Platformă de aplicare 

a proiectelor pentru finanțările 

nerambursabile (în cadrul 

concursurilor naționale și locale). 

Ministerul Tineretului organizează la 

nivel central sau prin subordonate, 

concursuri de proiecte care însumează 

sute de aplicații offline. Este necesar un 

sistem de booking pentru centrele de 

agrement (pe lângă promovarea 

Amendament 

respins la vot 



centrelor de agrement către tineri, acest 

instrument poate susține activitatea de 

monitorizare a ministerului cu privire 

la gradul de ocupare și, în consecință, 

la obținerea veniturilor proprii ale 

DJST-urilor provenite din serviciile de 

turism din centrele de agrement). 

 

Sursa de finantare: 

Anexa 3/65 

Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

4. Legea Bugetului de Stat pe anul 2021 

Ministerul Tineretului și Sportului 

Anexa 3/21/27/675/Transferuri către 

instituții publice 

Se propune suplimentarea cu 1.000 mii lei 

credite de angajament pentru organizare de 

tabere studentești pentru studenți merituoși 

sau situație sociala gravă. 

 

Autori: senatorii Claudiu-Richard Târziu, 

Rodica Boancă, Sorin Lavric, Evdochia 

Aelenei, Ionuț Neagu, Gheorghe Adrian 

Catană, Andrei Hangan, Andrei Busuioc, 

Dorinel Cosma, Valentin-Rică 

Cioromerlea, Adrian Costea, Mircea 

Daneasă, Sorin Mateescu 

 

Grupul Parlamentar al Alianței pentru 

Unirea Românilor 

Suma este necesară pentru organizarea 

de tabere studențești prin intermediul 

MTS în contextul în care, în 2020, 

tinerii nu au mai beneficiat de tabere, ca 

urmare a restricțiilor impuse de 

pandemie.  

 

Sursa de finantare: 

Anexa 3/65 

Ministerul Finanțelor – Acțiuni 

Generale 

Amendament 

respins la vot 

5. Anexa 3/21/27 Ministerul Tineretului 

si Sportului 

Se alocă suma de  98.000,00  mii lei pentru 

Construcţie Sală Polivalentă Iaşi 10.000 

locuri 

 

 

Autori: 

Cîtea Vasile Deputat PSD 

Actuala Sala Polivalentă din Iaşi nu 

mai corespunde, de foarte mulţi ani, 

activitatilor sportive  sustinute, iar 

dotările sale nu o califică pentru 

organizarea unor competiţii 

internaţionale de categoria OPEN. 

Actuala sală neîncăpătoare pentru 

Amendament 

respins la vot 



Macovei Silviu Nicu Deputat PSD 

Ostaficiuc Marius Eugen Deputat PSD 

Toma Vasilică Deputat PSD 

Popa Maricel Senator PSD 

 

iubitorii sportului din Iaşi şi 

împrejurimi ar fi trebuit scoasă de mult 

timp din “serviciu”, însă cum sporturile 

de sală nu au o altă alternativă, în Iaşi 

aceasta  încă funcţionează fără a oferi 

condiţii pentru înalta performanţă şi 

nici standarde minime de siguranţă. 

Dezvoltarea infrastructurii sportive şi 

construcţia unor noi săli Polivalente 

este o prioritate pentru Minsiterul 

Tineretului şi Sportului, după cum se 

specifică în expunerea de motive a 

bugetului ministerului pentru anul 

2021. 

Nu putem vorbi despre un oraș simbol 

al României, o capitală culturală a țării, 

în condițiile în care la Iași nu există o 

sală de spectacole care să găzduiască 

peste o mie de oameni, nu se poate 

organiza o conferință sau un congres 

care să reunească numeroși 

participanți. 

Sursa de finantare: 

Bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Lucrarilor Publice și Administratiei 

 

6. Anexa 3/21/27 Ministerul Tineretului 

si Sportului  

 

Se alocă suma de  424.550,00 mii lei pentru 

Complex Sportiv Olimpic Iași, județul Iași 

Sală Polivalentă Iași (98.000,00 mii lei) 

Stadion Olimpic  (274.400,00 mii lei) Bazin 

Olimpic acoperit Iași (35.000,00 mii lei) 

Patinoar Olimpic acoperit (17.150,00 mii 

lei) 

 

Motivarea amendamentului: 

Terenul pe care se dorește a se ridica 

construcția are o suprafață totală de 593 

ha. din care aproximativ 120 ha sunt 

deţinute de municipalitatea ieșeană. 

Iașiul  a rămas singurul mare oraș din 

România cu infrastructura sportivă din 

perioada anilor 1989. Iasiul nu are un 

Amendament 

respins la vot 



 

 

Autori:  

Cîtea Vasile Deputat PSD 

Macovei Silviu Nicu Deputat PSD 

Ostaficiuc Marius Eugen Deputat PSD 

Toma Vasilică Deputat PSD 

Popa Maricel Senator PSD 

 

stadion modern cum exista la Târgu 

Jiu, Ploiești, Craiova, Cluj Napoca. 

Iașiul nu are nici sala polivalentă cum 

regăsim la Cluj Napoca, Craiova, sau în 

viitorul apropiat la Constanșa și 

Oradea. Iașiul nu are nici bazin de înot, 

nici macar semiolimpic așa cum există 

în alte municipii ale județelor din 

Moldova. Orașul trebuie să dezvolte un 

proiect de anvengura regională în 

proximitatea unui parc de distracții care 

să aibă avantajul unui acces facil 

dinspre șoseaua de centură pentru 

vizitatorii din celelalte județe limitrofe. 

Bazinul olimpic de înot este necesar 

atât din perspectiva didactică (elevi și 

studenți ai școlilor cu profi sportiv) cât 

și din punct de vedere sportiv - 

organizarii de competiții pentru 

pregătirea sportivilor din regiune a 

competițiilor olimpice mondiale, 

europene, regionale și naționale.  

Costul unei astfel de investiții prin 

raportare la costurile celorlalte lucrări 

de infrastrctura sportivă asemenătoare 

se ridică la 35.000,00 mii lei. 

Sala Polivalentă din Iași se cere a fi 

imperios realizată având ca și exemplu 

Sala Polivalentă din Cluj Napoca cu 

capacitate de 9300 de locuri investiția 

de acolo ridicându-se la suma de 86 

milioane de lei. Pentru municipiul Iași 

ar fi necesară o sala cu o capacitate de 

10 mii de locuri, finanțare ce poate fi 



obținută din 2 surse majore. Nu trebuie 

să uităm faptul că Guvernul României 

s-a angajat pentru investiții în 

infrastructura sportivă în valoare de 13, 

5 miliarde de lei. Din sumele ce vor 

reveni României din bugetul european 

o sumă estimată de 3,2 miliarde de euro 

va fi destinată și unor domenii 

considerate marginale cum sunt 

tineretul, cultura și evident sportul.  

Pentru construirea stadionulului de 

rang 4, Iașiul trebuie să primească de 

urgență finanțare. Conform 

nomenclatorului UEFA pentru 

competiții agreate la nivel de echipe 

naționale reprezentative sau nivel de 

cupe europene este necesar constuirea 

unui stadion de rang 4, de minim 20 de 

mii de locuri la un cost minim estimat 

de 2800 de euro locul cu precizarea ca 

în acest moment municipiul Iași are un 

stadion cotat la rangul 2 ce nu poate 

organiza meciuri inter țări și nici 

partide din cupele europene decât cu 

dispensa și doar numai în tururile 

preliminare. 

Bugetul Ministerului Dezvoltarii 

Lucrarilor Publice si Administratiei 

7. Anexa 3/21/27 Ministerul Tineretului 

si Sportului  

Se alocă suma de 73.500,00 mii lei pentru 

Parc de divertisment Iași, județul Iași plus 

structuri de tip aqualand 

 

 

 

Realizarea unui parc de agrement și 

divertisment nou are ca obiect indicele 

de dezvoltare urbană al municipiului 

reședința de județ fiind gândit pe o 

suprafață generoasă de 20 de hectare în 

aceeași parte de vest a orașului 

Amendament 

respins la vot 



 

 

 

Autori:  

Cîtea Vasile Deputat PSD 

Macovei Silviu Nicu Deputat PSD 

Ostaficiuc Marius Eugen Deputat PSD 

Toma Vasilică Deputat PSD 

Popa Maricel Senator PSD 

 

limitrofa cu complexul sportiv. Vor fi 

realizate locuri de joacă de tip  

platforme cu nisip, piste pentru 

bicicliști, terenuri roller skating, 

escaladă și parkour, toalete ecologice 

alături de clasicele alei, fântâni 

arteziene, rânduri de flori și amenajări 

arboricole. O suprafață de minim 2 

hectare va fi rezervată animalelor de 

companie beneficiind de locul de joacă 

și antrenament al câinilor.  Se vor 

planta arbori crescuți până la nivel de 

coroana dezvoltată astfel încât parcul 

de agrement să își poată îndeplini rolul 

imediat după deschidere, după modelul 

cunoscut ieșenilor din amenajarea 

spațiilor verzi din cadrul ansambului 

Pallas. Iașiul dispune în acest moment 

doar de 2 parcuri mari la un număr de 

peste 400 de mii de locuitori, în total 

zonele de agrement ridicându-se la 

numai 15 mii de hectare (gradina 

Copou și parcul Expoziției).  

Sursa de finanțare: Bugetul 

Ministerului Dezvoltării Lucrărilor 

Publice si Administrației 

 

8. Anexa 3/21 Ministerul Tineretului și 

Sportului 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 

3/21 pentru Ministerul Tineretului și 

Sportului, cu 26.748 mii lei. 

 

Autor: 

Vasile Dîncu  

Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   

Construcție bază sportivă în sat 

Sânnicoară, com. Apahida, jud. Cluj. 

Există documentație tehnico-ec. 

completă. Proiectul este depus pentru 

finanțare la CNI.Valoare estimată 

26.747.518,73 lei  

 

Amendament 

respins la vot 



Grup parlamentar PSD Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 

9. Anexa 3/21 Ministerul Tineretului și 

Sportului 

Se suplimentează suma prevăzută în anexa 

3/21 pentru Ministerul Tineretului și 

Sportului, cu 17.673 mii lei. 

 

Autor: 

Vasile Dîncu  

Patriciu-Andrei Achimaș-Cadariu   

Grup parlamentar PSD 

Sală multifuncțională în loc Jucu de 

Sus.. CNI 22.07.2020. Cerere preluare 

lucrare în execuție. Com. Jucu, jud. 

Cluj. Valoare estimată: 17.672.134 lei  

 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului 

Amendament 

respins la vot 

10. Anexa 3/21/26 

Cod ordonator 21  26604620 

Program 361 

Promovarea sportului de performanță 

 

Ministerul Tineretului și Sportului 

 

Se solicită suplimentarea sumei alocate 

bugetului Ministerului Tineretului și 

Sportului cu suma de 2946,526 mii lei în 

vederea realizării obiectivului de investiții 

Bazinul Olimpic acoperit cu 800 de locuri 

în tribune din Târgu Mureș, jud. Mureș 

 

Autori – senator PSD Leonard Azamfirei 

deputat PSD Dumitrița Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

 

Bazinul Olimpic acoperit cu 800 locuri 

în tribune, din Târgu Mureș, jud. 

Mureș. Stadiu avansat de execuție – 

peste 95%, termen estimat de finalizare 

– martie 2021. Este nevoie de 

suplimentarea statului de funcții cu 26 

posturi. Sume necesare pentru dare în 

folosință: 

Cheltuieli personal –1274,880 mii lei 

Cheltuieli pentru funcționare 878,786 

mii lei 

Obiecte de inventar – 473,960 mii lei 

Mijloace fixe –  318,900 mii lei 

 

Sursa de finanțare: diminuarea cu 

2946,526 mii lei a sumelor prevăzute la 

ANEXA 3/21/02, GRUPA 59, 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 

Amendament 

respins la vot 

11. Anexa 3/21/26 – Ministerul 

Tineretului și Sportului Sinteza 

finanțării programelor Fișa 

programului 401 – „Program de 

susținere a acțiunilor de tineret 

 

Se propune suplimentarea cu 27.300 mii 

lei a creditelor de angajament și cu 27.300 

mii lei a creditelor bugetare prevăzute în 

Anexa 3/21/26 la Ministerul Tineretului și 

Sportului, Fișa Programului 401  

 

Programului de Guvernare 2020-2024 

realizat de Coaliție prevede „creșterea 

finanțării alocate pentru susținerea 

activităților de tineret”. Guvernul și-a 

asumat alocarea unui buget de 27,3 

milioane lei.  

Amendament 

respins la vot 



 

Senator Romașcanu Lucian 

Grup Parlamentar PSD 

 

 

Astfel, trebuie corectați și adaptați 

indicatorii care în narativ pentru 

Programul de susținere a activităților 

de tineret (P2).  

 

SURSE DE FINANȚARE  

1. AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ Buget total general 

2021: 401.831 mii lei. Execuție 

preliminată 2020: 492.841 mii lei În 

anul 2021 (olimpic și ne-electoral), 

către AEP și cele 42 de structuri 

subordonate (8 filiale și 34 de birouri) 

se alocă echivalentul a 74% din bugetul 

MTS, deși ministerul transferă către 

COSR și federațiile sportive 40% din 

bugetul total, iar din restul 60% (adică 

îi rămâne mai puțin decât are AEP) 

trebuie să susțină activitatea a 117 

instituții și servicii publice 

subordonate, precum și să întrețină un 

patrimoniu care însumează câteva sute 

de obiective pentru tineret și sportive 

(centre de agrement, baze sportive, 

case de cultură etc). Suma total alocată 

pentru servicii publice generale, pentru 

anul 2021 este de 339.000 mii lei. 

Indicatorii din anul 2021 sunt aceiași cu 

cei din anul 2020: • 1.800 de activități 

de îndrumare și control a autorităților 

locale • 3 campanii de informare și 

comunicare a prevederilor legale 

referitoare la procesul electoral.  

 



2. ADMINISTRAȚIA 

PREZIDENȚIALĂ Bugetul pentru 

programul „Sistemul Național de 

Decorații” – CAP. 540120 – Bunuri și 

servicii (pentru asigurarea finanțării 

necesare pentru realizarea decorațiilor 

conferite de Președintele României) s-a 

mărit cu 506 mii lei, adică peste 56% 

din cât alocă MTS pentru programul 

dedicat studenților. Pentru acest 

program, Administrația Prezidențială a 

avut o execuție preliminată pentru anul 

2020 de 1.194 mii lei.  

 

3. ACADEMIA OAMENILOR DE 

ȘTIINȚĂ Pentru organizarea de sesiuni 

științifice, conferință și simpozion, se 

alocă 6.190 mii lei din Cap 5301.00.20 

- Bunuri și servicii (ex.: deplasări, 

protocol, pregătire profesională), Cap. 

5301.55.01.48 - Transferuri interne, 

Cap. 5301.59.26 - Alte cheltuieli (ex.: 

sume acordate membrilor academiilor). 

Comisia Europeană finanțează proiecte 

de cercetaredezvoltare și inovare, cu 

susținerea remunerării cercetătorilor 

implicați în proiect, precum și a 

deplasărilor. Drept urmare, de la 

bugetul de stat poate fi asigurată doar 

co-finanțarea.  

 

4. CAMERA DEPUTAȚILOR 

Bugetul total al Camerei Deputaților 

crește cu 124.807 mii lei față de 



execuția preliminată din anul 2020. 

Execuția preliminată 2019 a fost de 

465.168 mii lei, iar bugetul pentru 2020 

a fost de 428.487 mii lei. Așadar, 

această propunere este cu 25% mai 

mare decât execuția 2020, cu 17% mai 

mare decât alocarea din 2020 și cu 10% 

mai mare decât execuția 2019.  

 

5. SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI 

PAZĂ Pentru programul „Protecția 

demnitarilor romani și străini pe timpul 

prezenței în România, a familiilor 

acestora, precum și paza sediilor de 

lucru și a reședințelor acestora”, 

alocarea este de 511.779 mii lei. 

Bugetul este cu 15.000.mii lei mai mare 

ca alocarea din anul 2020 (care estima, 

pentru anul 2021, o reducere a 

bugetului aproape egală cu execuția de 

anul trecut. Cu toate acestea, 

propunerea înaintată acum este aproape 

dublă față de execuție.  

 

6. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 

TELEVIZIUNE Pentru programul 

Funcționarea și dezvoltarea SRTV, 

bugetul alocat este de 360.000 lei, cu 

14.461 mii lei mai mult decât execuția 

preliminată pe anul 2020. Creșterea 

bugetul pentru realizarea și difuzarea 

emisiunilor TV este nejustificată, în 

condițiile în care, în anul 2020, 

populația a fost un mai mare 



consumator de programe TV și mai 

întâi, trebuie calculat dacă SRTV a avut 

activitatea afectată sau dimpotrivă.  

 

7. SENATUL ROMÂNIEI Pentru anul 

2021, bugetul alocat este cu 20% mai 

mare decât execuția preliminată din 

anul 2020 (47.992 mii lei) și mai mare 

cu 11% decât estimarea pentru anul 

următor. Drept urmare, considerăm că 

și dacă se alocă bugetul prevăzut pentru 

anul 2022, este deja mai mult decât 

anul trecut. De aici, ar rămâne o 

diferență de 26.547 mii lei.  

 

8. SERVICIUL ROMÂN DE 

INFORMAȚII Pentru anul 2021, 

bugetul alocat este cu 13% mai mare 

decât execuția preliminată din 2020 și 

cu 15% mai mare decât estimarea 

pentru anul următor. După ce am scăzut 

bugetul pentru proiectele din fonduri 

nerambursabile (deci am asigurat 

prezervarea bugetului suplimentar 

aferent acestora), considerăm că tot mai 

rămân 8.362 mii lei ce pot fi 

redistribuite.  

 

9. AGERPRES În cadrul programului 

„Culegerea, prelucrarea si transmiterea 

informației si fotografiei de presa” 

(Cap. 6701 – Cultură, recreere și 

religie), observăm o creștere a 

bugetului cu 968 mii lei, deși nu cresc 



și toți indicatorii (ex.: nr. fotografiilor, 

nr. proiectelor jurnalistice etc.) 

Considerăm că această diferență poate 

fi redistribuită. 

12. Anexa 3 / 21 – Ministerul Tineretului 

și Sportului Sinteza finanțării 

programelor Fișa programului 675 – 

„Dezvoltarea și diversificarea ofertei 

de servicii și programe pentru tineri, 

în special studenți”  

Se propune suplimentarea cu 10.710 mii lei 

a creditelor de angajament și cu 10.710 mii 

lei a creditelor bugetare prevăzute în Anexa 

3/21 la Ministerul Tineretului și Sportului, 

Fișa Programului 675  

 

  

Senator Romașcanu Lucian 

Grup Parlamentar PSD 

 

 

Pentru Taberele Studențești este 

necesară alocarea în continuare a 

fondurilor bugetare.  

 

SURSE DE FINANȚARE  

 

1. AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ Buget total general 

2021: 401.831 mii lei. Execuție 

preliminată 2020: 492.841 mii lei În 

anul 2021 (olimpic și ne-electoral), 

către AEP și cele 42 de structuri 

subordonate (8 filiale și 34 de birouri) 

se alocă echivalentul a 74% din bugetul 

MTS, deși ministerul transferă către 

COSR și federațiile sportive 40% din 

bugetul total, iar din restul 60% (adică 

îi rămâne mai puțin decât are AEP) 

trebuie să susțină activitatea a 117 

instituții și servicii publice 

subordonate, precum și să întrețină un 

patrimoniu care însumează câteva sute 

de obiective pentru tineret și sportive 

(centre de agrement, baze sportive, 

case de cultură etc). Suma total alocată 

pentru servicii publice generale, pentru 

anul 2021 este de 339.000 mii lei. 

Indicatorii din anul 2021 sunt aceiași cu 

cei din anul 2020: • 1.800 de activități 

de îndrumare și control a autorităților 

Amendament 

respins la vot 



locale • 3 campanii de informare și 

comunicare a prevederilor legale 

referitoare la procesul electoral.  

2. ADMINISTRAȚIA 

PREZIDENȚIALĂ Bugetul pentru 

programul „Sistemul Național de 

Decorații” – CAP. 540120 – Bunuri și 

servicii (pentru asigurarea finanțării 

necesare pentru realizarea decorațiilor 

conferite de Președintele României) s-a 

mărit cu 506 mii lei, adică peste 56% 

din cât alocă MTS pentru programul 

dedicat studenților. Pentru acest 

program, Administrația Prezidențială a 

avut o execuție preliminată pentru anul 

2020 de 1.194 mii lei. 

  

3. ACADEMIA OAMENILOR DE 

ȘTIINȚĂ Pentru organizarea de sesiuni 

științifice, conferință și simpozion, se 

alocă 6.190 mii lei din Cap 5301.00.20 

- Bunuri și servicii (ex.: deplasări, 

protocol, pregătire profesională), Cap. 

5301.55.01.48 - Transferuri interne, 

Cap. 5301.59.26 - Alte cheltuieli (ex.: 

sume acordate membrilor academiilor). 

Comisia Europeană finanțează proiecte 

de cercetaredezvoltare și inovare, cu 

susținerea remunerării cercetătorilor 

implicați în proiect, precum și a 

deplasărilor. Drept urmare, de la 

bugetul de stat poate fi asigurată doar 

co-finanțarea.  

 



4. CAMERA DEPUTAȚILOR 

Bugetul total al Camerei Deputaților 

crește cu 124.807 mii lei față de 

execuția preliminată din anul 2020. 

Execuția preliminată 2019 a fost de 

465.168 mii lei, iar bugetul pentru 2020 

a fost de 428.487 mii lei. Așadar, 

această propunere este cu 25% mai 

mare decât execuția 2020, cu 17% mai 

mare decât alocarea din 2020 și cu 10% 

mai mare decât execuția 2019. 

 

5. SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI 

PAZĂ Pentru programul „Protecția 

demnitarilor romani și străini pe timpul 

prezenței în România, a familiilor 

acestora, precum și paza sediilor de 

lucru și a reședințelor acestora”, 

alocarea este de 511.779 mii lei. 

Bugetul este cu 15.000.mii lei mai mare 

ca alocarea din anul 2020 (care estima, 

pentru anul 2021, o reducere a 

bugetului aproape egală cu execuția de 

anul trecut. Cu toate acestea, 

propunerea înaintată acum este aproape 

dublă față de execuție.  

 

6. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 

TELEVIZIUNE Pentru programul 

Funcționarea și dezvoltarea SRTV, 

bugetul alocat este de 360.000 lei, cu 

14.461 mii lei mai mult decât execuția 

preliminată pe anul 2020. Creșterea 

bugetul pentru realizarea și difuzarea 



emisiunilor TV este nejustificată, în 

condițiile în care, în anul 2020, 

populația a fost un mai mare 

consumator de programe TV și mai 

întâi, trebuie calculat dacă SRTV a avut 

activitatea afectată sau dimpotrivă.  

 

7. SENATUL ROMÂNIEI Pentru anul 

2021, bugetul alocat este cu 20% mai 

mare decât execuția preliminată din 

anul 2020 (47.992 mii lei) și mai mare 

cu 11% decât estimarea pentru anul 

următor. Drept urmare, considerăm că 

și dacă se alocă bugetul prevăzut pentru 

anul 2022, este deja mai mult decât 

anul trecut. De aici, ar rămâne o 

diferență de 26.547 mii lei.  

 

8. SERVICIUL ROMÂN DE 

INFORMAȚII Pentru anul 2021, 

bugetul alocat este cu 13% mai mare 

decât execuția preliminată din 2020 și 

cu 15% mai mare decât estimarea 

pentru anul următor. După ce am scăzut 

bugetul pentru proiectele din fonduri 

nerambursabile (deci am asigurat 

prezervarea bugetului suplimentar 

aferent acestora), considerăm că tot mai 

rămân 8.362 mii lei ce pot fi 

redistribuite. 18. AGERPRES În cadrul 

programului „Culegerea, prelucrarea si 

transmiterea informației si fotografiei 

de presa” (Cap. 6701 – Cultură, 

recreere și religie), observăm o creștere 



a bugetului cu 968 mii lei, deși nu cresc 

și toți indicatorii (ex.: nr. fotografiilor, 

nr. proiectelor jurnalistice etc.) 

Considerăm că această diferență poate 

fi redistribuită. Posibilele alte surse de 

finanțare vin din scăderea următoarelor 

capitole bugetare: Ministerul 

Transporturilor și Infrastructurii 

(8400.01: Transporturi): 10.710.000 de 

lei (rămân 13.687.532.000 lei) sau 

Ministerul Apărării 

(6500/01/01:Cheltuieli social 

culturale): 10.710.000 lei (rămân 

5.331.143.000 lei). 

13. Anexa 3 – Ministerul Tineretului și 

Sportului Sinteza finanțării 

programelor Cap. 670159 

Se propune suplimentarea cu 500 mii lei a 

creditelor de angajament și cu 500 mii lei a 

creditelor bugetare prevăzute în Anexa 

3/21/27 la Ministerul Tineretului și 

Sportului, Cap. 670159 

 

 

Senator Romașcanu Lucian 

Grup Parlamentar PSD 

 

 

Programul de digitalizare trebuie să 

cuprindă cel puțin dezvoltarea 

următoarelor instrumente: asigurarea 

transparenței în administrația publică,  

platformă de aplicare a proiectelor 

pentru finanțările nerambursabile, 

sistem de booking pentru centrele de 

agrement. 

 

SURSE DE FINANȚARE: 

1. AUTORITATEA ELECTORALĂ 

PERMANENTĂ Buget total general 

2021: 401.831 mii lei. Execuție 

preliminată 2020: 492.841 mii lei În 

anul 2021 (olimpic și ne-electoral), 

către AEP și cele 42 de structuri 

subordonate (8 filiale și 34 de birouri) 

se alocă echivalentul a 74% din bugetul 

MTS, deși ministerul transferă către 

COSR și federațiile sportive 40% din 

Amendament 

respins la vot 



bugetul total, iar din restul 60% (adică 

îi rămâne mai puțin decât are AEP) 

trebuie să susțină activitatea a 117 

instituții și servicii publice 

subordonate, precum și să întrețină un 

patrimoniu care însumează câteva sute 

de obiective pentru tineret și sportive 

(centre de agrement, baze sportive, 

case de cultură etc). Suma total alocată 

pentru servicii publice generale, pentru 

anul 2021 este de 339.000 mii lei. 

Indicatorii din anul 2021 sunt aceiași cu 

cei din anul 2020: • 1.800 de activități 

de îndrumare și control a autorităților 

locale • 3 campanii de informare și 

comunicare a prevederilor legale 

referitoare la procesul electoral.  

20.ADMINISTRAȚIA 

PREZIDENȚIALĂ Bugetul pentru 

programul „Sistemul Național de 

Decorații” – CAP. 540120 – Bunuri și 

servicii (pentru asigurarea finanțării 

necesare pentru realizarea decorațiilor 

conferite de Președintele României) s-a 

mărit cu 506 mii lei, adică peste 56% 

din cât alocă MTS pentru programul 

dedicat studenților. Pentru acest 

program, Administrația Prezidențială a 

avut o execuție preliminată pentru anul 

2020 de 1.194 mii lei.  

 

2. ACADEMIA OAMENILOR DE 

ȘTIINȚĂ Pentru organizarea de sesiuni 

științifice, conferință și simpozion, se 



alocă 6.190 mii lei din Cap 5301.00.20 

- Bunuri și servicii (ex.: deplasări, 

protocol, pregătire profesională), Cap. 

5301.55.01.48 - Transferuri interne, 

Cap. 5301.59.26 - Alte cheltuieli (ex.: 

sume acordate membrilor academiilor). 

Comisia Europeană finanțează proiecte 

de cercetaredezvoltare și inovare, cu 

susținerea remunerării cercetătorilor 

implicați în proiect, precum și a 

deplasărilor. Drept urmare, de la 

bugetul de stat poate fi asigurată doar 

co-finanțarea.  

 

3. CAMERA DEPUTAȚILOR 

Bugetul total al Camerei Deputaților 

crește cu 124.807 mii lei față de 

execuția preliminată din anul 2020. 

Execuția preliminată 2019 a fost de 

465.168 mii lei, iar bugetul pentru 2020 

a fost de 428.487 mii lei. Așadar, 

această propunere este cu 25% mai 

mare decât execuția 2020, cu 17% mai 

mare decât alocarea din 2020 și cu 10% 

mai mare decât execuția 2019.  

 

4. SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI 

PAZĂ Pentru programul „Protecția 

demnitarilor romani și străini pe timpul 

prezenței în România, a familiilor 

acestora, precum și paza sediilor de 

lucru și a reședințelor acestora”, 

alocarea este de 511.779 mii lei. 

Bugetul este cu 15.000.mii lei mai mare 



ca alocarea din anul 2020 (care estima, 

pentru anul 2021, o reducere a 

bugetului aproape egală cu execuția de 

anul trecut. Cu toate acestea, 

propunerea înaintată acum este aproape 

dublă față de execuție.  

 

5. SOCIETATEA ROMÂNĂ DE 

TELEVIZIUNE Pentru programul 

Funcționarea și dezvoltarea SRTV, 

bugetul alocat este de 360.000 lei, cu 

14.461 mii lei mai mult decât execuția 

preliminată pe anul 2020. Creșterea 

bugetul pentru realizarea și difuzarea 

emisiunilor TV este nejustificată, în 

condițiile în care, în anul 2020, 

populația a fost un mai mare 

consumator de programe TV și mai 

întâi, trebuie calculat dacă SRTV a avut 

activitatea afectată sau dimpotrivă.  

 

6. SENATUL ROMÂNIEI Pentru anul 

2021, bugetul alocat este cu 20% mai 

mare decât execuția preliminată din 

anul 2020 (47.992 mii lei) și mai mare 

cu 11% decât estimarea pentru anul 

următor. Drept urmare, considerăm că 

și dacă se alocă bugetul prevăzut pentru 

anul 2022, este deja mai mult decât 

anul trecut. De aici, ar rămâne o 

diferență de 26.547 mii lei.  

 

7. SERVICIUL ROMÂN DE 

INFORMAȚII Pentru anul 2021, 



bugetul alocat este cu 13% mai mare 

decât execuția preliminată din 2020 și 

cu 15% mai mare decât estimarea 

pentru anul următor. După ce am scăzut 

bugetul pentru proiectele din fonduri 

nerambursabile (deci am asigurat 

prezervarea bugetului suplimentar 

aferent acestora), considerăm că tot mai 

rămân 8.362 mii lei ce pot fi 

redistribuite.  

 

8. AGERPRES În cadrul programului 

„Culegerea, prelucrarea si transmiterea 

informației si fotografiei de presa” 

(Cap. 6701 – Cultură, recreere și 

religie), observăm o creștere a 

bugetului cu 968 mii lei, deși nu cresc 

și toți indicatorii (ex.: nr. fotografiilor, 

nr. proiectelor jurnalistice etc.) 

Considerăm că această diferență poate 

fi redistribuită. 

14. Anexa 3 – Ministerul Tineretului și 

Sportului Sinteza finanțării 

programelor Cap.6501.51.01.01 

Se propune suplimentarea cu 10.000 mii lei 

a creditelor de angajament și cu 10.000 mii 

lei a creditelor bugetare prevăzute în Anexa 

3/21/28 la Ministerul Tineretului și 

Sportului, Cap.6501.51.01.01 

 

Senator Romașcanu Lucian 

Grup Parlamentar PSD 

Tradițional, MTS alocă fonduri pentru 

organizarea de tabere din 

Cap.6501.51.01.01 - „Transferuri către 

instituții publice” și nu dintr-un 

program cu fișă distinctă, prevăzută 

transparent în bugetul ministerului. 

Pentru indicatorii stabiliți de MTS în 

partea narativă, (40.000 locuri în 70 de 

tabere), suma necesară este de 

aproximativ 10.000 mii lei  

SURSA DE FINANȚARE: este din cea 

deja prevăzută în Cap.6501.51.01.01 - 

„Transferuri către instituții publice”  

Amendament 

respins la vot 



15. Anexa 3/21/26 

Cod ordonator 21  26604620 

Program 361 

Promovarea sportului de performanță 

 

Ministerul Tineretului și Sportului 

 

Se solicită suplimentarea sumei alocate 

bugetului Ministerului Tineretului și 

Sportului cu suma de 2946,526 mii lei în 

vederea realizării obiectivului de investiții 

Bazinul Olimpic acoperit cu 800 de locuri 

în tribune din Târgu Mureș, jud. Mureș 

 

Autori – senator PSD Leonard Azamfirei 

deputat PSD Dumitrița Gliga 

deputat PSD Florin Buicu 

Grup parlamentar PSD 

Bazinul Olimpic acoperit cu 800 locuri 

în tribune, din Târgu Mureș, jud. 

Mureș. Stadiu avansat de execuție – 

peste 95%, termen estimat de finalizare 

– martie 2021. Este nevoie de 

suplimentarea statului de funcții cu 26 

posturi. Sume necesare pentru dare în 

folosință: 

Cheltuieli personal –1274,880 mii lei 

Cheltuieli pentru funcționare 878,786 

mii lei 

Obiecte de inventar – 473,960 mii lei 

Mijloace fixe –  318,900 mii lei 

 

Sursa de finanțare: diminuarea cu 

2946,526 mii lei a sumelor prevăzute la 

ANEXA 3/21/02, GRUPA 59, 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 

 

Amendament 

respins la vot 

16. Anexa 3/21/26 privind bugetul 

Ministerului Tineretului și Sportului - 

Sume alocate de la Bugetul de Stat 

 

Se propune suplimentarea bugetului 

Ministerului Tineretului si Sportului cu 

suma de 30.000 mii lei la anexa 3/21/02, 

Capitolul 5001/grupa 51/Transferuri către 

Federația Ecvestra Romana, pentru 

finanțarea realizării studiilor de 

prefezabilitate si fezabilitate pentru doua 

baze ecvestre. 

 

Autor: Grup Parlamentar PSD 

 

Federația Ecvestra Romană reprezintă 

singura federație care nu are o baza 

proprie la standarde internaționale 

pentru pregătirea loturilor si pentru 

organizarea de concursuri sportive. 

Exista baze private utilizate de 

Federația Ecvestra Romana dar cu 

costuri ridicate de transport, cazare si 

chirie. 

In acest domeniu, Romania are 

rezultate din ce în ce mai bune pe plan 

internațional; medalii la Cupa 

Mondiala, la Balcaniada și participare 

la Olimpiada. 

Amendament 

respins la vot 



Romania are circa 600 mii cai (locul 14 

în lume) 

 

Sursa de finanțare: 

Realocare din Fondul de rezervă al 

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 

generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitol 50.01 

 

 

 

 

 

 


