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Nr. crt. Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Amendament propus
          (autor, apartenenţă politică)

Motivare/Sursa de 
finanţare

 Motivaţia 
respingerii
(numai  pt. 
comisii)

1. Anexa nr. 3/30 – Agenţia Naţională 
de Integritate

Bugetul ANI pe anul 2012 poate fi 
utilizat  în  cotă  de  5%  până  la 
recuperarea  integrală  a  sumelor 
prevăzute în hotărârile judecătoreşti, 
pentru plata salariilor în unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat.

Autor  :  deputat  Mate  Andras 
Levente

2. Anexa nr. 3/30 – Agenţia Naţională 
de Integritate

Cap. 5000 Total general propuneri 
2012...... 42.930 mii lei

Cap. 5000 Total general propuneri 
2012...

42.930 mii lei………… 13.086 mii 
lei

Iniţiatori : deputaţi UDMR
Márton Arpád
Erdei Dolóczki István
Edler András 

Având  în  vedere 
contextul  economic 
actual,  al  prudenţei  şi 
responsabilităţii cu care 
a  fost  elaborat  bugetul 
pe anul 2012 - în acord 
cu  cele  convenite  cu 
FMI  şi  Comisia 
Europeană,  la  care  se 
adaugă  limitările 
impuse  de  respectarea 
criteriilor  de  la 
Maastricht  ,  o 



consecinţă firească este 
că numeroase autorităţi 
centrale  au  alocate 
fonduri  mai  mici  sau 
egale  cu  cele  de  anul 
trecut.  Propunem  ca 
bugetul  ANI  să  fie  la 
nivelul  execuţiei 
preliminate  pe  2011, 
din  care  se  scad 
prejudiciile  constatate 
de Curtea de Conturi în 
2008 şi neachitate până 
acum  constând  în 
drepturi  de  personal 
acordate  (509 mii  lei), 
precum  şi 
contravaloarea 
serviciilor de închiriere 
a unui apartament şi  a 
unor  servicii 
informatice  (129  mii 
lei).  Menţionăm ca  nu 
s-au  luat  în  calcul 
accesoriile  cuvenite 
bugetului de stat.

3. Anexa nr. 3/30 – Agenţia Naţională 
de Integritate
Cap. 5000 
Total general propuneri 2012......
42.930 mii lei

Cap. 5000 
Total general propuneri 2012... 
13.086 mii lei

Iniţiatori : deputaţi UDMR
Mate Andras Levente

Având  în  vedere 
contextul  economic 
actual,  al  prudenţei  şi 
responsabilităţii cu care 
a  fost  elaborat  bugetul 
pe anul 2012 - în acord 

Identic  cu 
amendamentul 
de  la  pct. 
marginal 4.
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Erdei Dolóczki István
Edler András 

cu  cele  convenite  cu 
FMI  şi  Comisia 
Europeană,  la  care  se 
adaugă  limitările 
impuse  de  respectarea 
criteriilor  de  la 
Maastricht,  o 
consecinţă firească este 
că numeroase autorităţi 
centrale  au  alocate 
fonduri  mai  mici  sau 
egale  cu  cele  de  anul 
trecut.  Propunem  ca 
bugetul  ANI  să  fie  la 
nivelul  execuţiei 
preliminate  pe  2011, 
din  care  se  scad 
prejudiciile  constatate 
de Curtea de Conturi în 
2008 şi neachitate până 
acum  constând  în 
drepturi  de  personal 
acordate  (509 mii  lei), 
precum  şi 
contravaloarea 
serviciilor de închiriere 
a unui apartament şi  a 
unor  servicii 
informatice  (129  mii 
lei).  Menţionăm ca  nu 
s-au  luat  în  calcul 
accesoriile  cuvenite 
bugetului de stat.
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4. Anexa 3/48 Autoritatea Electorală 
Permanentă

Fişa programului Aplicarea 
unitara a dispozitiilor legale 
privind organizarea si 
desfasurarea alegerilor sau altor 
consultari cu caracter national 
sau local atat in perioadele 
electorale cat si intre acestea
Cod ordonator 48 16460641
Cod program 506 
Credite bugetare.........
15.382 mii lei

Anexa  2/48  Autoritatea  Electorală 
Permanentă

Fişa programului Aplicarea unitara 
a  dispozitiilor  legale  privind 
organizarea  si  desfasurarea 
alegerilor sau altor consultari  cu 
caracter national sau local atat in 
perioadele  electorale  cat  si  intre 
acestea
Cod ordonator 48 16460641
Cod program 506 
Credite bugetare......29.382 
mii lei

Iniţiatori : deputaţi UDMR
Márton Arpád
Erdei Dolóczki István
Edler András 

Pentru  asigurarea 
fondurilor  necesare 
implementării 
sistemului  informatic 
până  la  data  alegerilor 
din 2012
Sursa  de  finanţare: 
14.000  mii  lei  din 
reducerea  în  cuantum 
de  29.844  mii  lei 
propusă la bugetul ANI 
pe 2012

5. Anexa 3/19 Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
Fişa program 
Cod 61015601 1631 Sistem 
integrat pentru gestiunea servciilor 
oferite clienţilor Arhivelor 
Naţionale
Credite bugetare...14.535 mii lei

Anexa  3/19  Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 
Fişa program 
Cod 61015601 1631 Sistem integrat 
pentru  gestiunea  serviciilor  oferite 
clienţilor Arhivelor Naţionale
Credite bugetare... 30.379 mii lei

Iniţiatori : deputaţi UDMR
Márton Arpád
Erdei Dolóczki István
Edler András 

Suma suplimentară este 
destinată  îmbunătăţirii 
activităţii  Arhivelor 
Naţionale  în  ceea  ce 
priveşte  transpunerea 
pe  microfilm  a 
fondurilor 
retrocedabile
Sursa:  15.844  mii  lei 
din  reducerea  cu 
29.844 mii lei  propusă 
la bugetul ANI pe 2012
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