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Cu privire la aprobarea Avizului asupra amendamentelor  

la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat 

pentru anul 2022 nr. 205/2021 

------------------------------------------------------------ 

 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

Se aprobă și se prezintă Parlamentului Avizul asupra amendamentelor la 

proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 

nr. 205/2021. 

 

 

Prim-ministru     NATALIA GAVRILIȚA 
 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 

 

 

Ministrul justiției     Sergiu Litvinenco  
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Aprobat 

prin Hotărârea Guvernului nr.           /2022 

 

 

AVIZ 

asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea 

 Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 
 

Guvernul a examinat amendamentele (CEB-04 nr. 505 din 2 septembrie 

2022 și CEB-04 nr. 506 din 5 septembrie 2022) înaintate la proiectul de lege 

privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 

(inițiativa legislativă a Guvernului nr. 337 din 24 august 2022) și comunică 

următoarele. 

Deputații în Parlament au înaintat 3 amendamente la proiectul de lege, 

care prevăd modificarea textului legii, alocarea mijloacelor financiare 

suplimentare în sumă de 10090,8 mii de lei și redistribuiri de alocații bugetare în 

sumă de 36830,0 mii de lei. 

Rezultatele examinării amendamentelor se prezintă precum urmează. 

Amendamentul AM  nr. 08/03-122 din 1 septembrie 2022 privind alocarea 

mijloacelor financiare pentru acordarea sporului cu caracter specific angajaților 

Agenției pentru Supraveghere Tehnică nu se susține din lipsa prevederilor legale 

privind acordarea sporului respectiv, fiind necesară modificarea articolului 17 

alineatul (3) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar. 

Amendamentul AM  nr. 07/03-121 din 1 septembrie 2022 se susține.  

Amendamentul susținut implică: 

1) modificarea textului proiectului de lege, și anume la art. I: 

- punctul 2 se va completa cu textul „la litera d), cifrele „970000,0” se 

substituie cu cifrele „928572,0”;”; 

 - punctul 3 se va completa cu textul „la litera a), cifrele „15000,0” se 

substituie cu cifrele „19598,0”;”; 

2) modificarea anexelor nr. 3 „Bugetele autorităţilor finanţate de la bugetul 

de stat” și nr. 4 „Cheltuielile bugetului de stat conform clasificaţiei funcţionale”. 

Amendamentul OS nr. 63 din 5 septembrie 2022 se susține. 

De asemenea, în temeiul prevederilor Dispoziției Comisiei pentru Situații 

Excepționale nr. 35 din 29 august 2022, se propune majorarea capitalului social 

al Societății pe Acțiuni „Energocom” în sumă de 322000,0 mii de lei din contul 

modificării soldurilor de mijloace bănești la conturile bugetului de stat, ceea ce 

implică: 

1) modificarea articolului I punctul 6 din proiectul de lege, care va avea 

următorul cuprins: 

„6. Articolul 6 alineatul (1): 

la litera a), cifrele „377756,6” și „17170,8” se substituie, respectiv, cu 

cifrele „392910,2” și „19451,0”; 
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alineatul se completează cu litera d) cu următorul cuprins: 

„d) majorarea capitalului social al Societății pe Acțiuni „Energocom” în 

suma de până la 322000,0 mii de lei”; 

 2) modificarea anexelor nr. 1 „Indicatorii generali și sursele de finanțare 

ale bugetului de stat” și nr. 2 „Componența veniturilor bugetului de stat și sursele 

de finanțare a soldului bugetar”. 

Dată fiind necesitatea corectării transferurilor din Fondul de susținere a 

populației între autorități publice locale, anexa nr. 7 la proiectul de lege privind 

modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021 urmează a fi 

expusă în redacție nouă. 

 




