










 
 
 

                                            ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

1.  Art.4. - Din taxa pe valoarea adăugată 
se alocă 16.860,3 milioane lei sume 
defalcate pentru bugetele locale, din 
care: 
 
 
a) 2.234,0 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr.5; 
 
b) 12.282,3 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti, potrivit anexei nr.6; 
lit.c) 396,0 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale, care se 
repartizează pe judeţe, prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, având în vedere lungimea 
drumurilor judeţene şi comunale, 
capacitatea financiară a judeţului şi a 

Se propune modificarea art.4 astfel: 
 
Art.4. - Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 
17.060,3 milioane lei sume defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 
 
a) 2.234,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr.5; 
 
 
b) 12.282,3 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, 
potrivit anexei nr.6; 
 
c) 2.544,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor 
locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, 
din care:  
 
1. suma de 4.053 mii lei se repartizează unor unități 
administrativ-teritoriale în baza unor acte normative 
după  cum urmează:  
 
1.1 suma de 53 mii lei se alocă bugetului local al 

Schimbarea sistemului de echilibrare 
a bugetelor locale 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

analizelor de specialitate. Repartizarea 
pe unităţi administrative-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea şi starea 
tehnică a acestora, prin hotărâre, de 
către consiliul judeţean, după 
consultarea primarilor; 
d) 1.948,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, care 
se repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale, potrivit prevederilor art.33 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

unităţii administrativ-teritoriale în coordonarea căreia 
este Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
Neuropsihiatrică Gura Ocniţei, potrivit prevederilor art.4 
din Ordonanţa Guvernului nr.72/1999, aprobată prin 
Legea nr.55/2000 şi a Legii nr.298/2003; 
 
1.2 suma de 4.000 mii lei se alocă unităților 
administrativ-teritoriale din județul Constanța, potrivit 
prevederilor art.I din Ordonanta de urgență a 
Guvernului nr.58/2014 prin care se modifică și se 
completează art.4 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării 
Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă,  
astfel:  municipiului Constanța pentru stațiunile 
Constanța și Mamaia suma de 1394 mii lei, 
municipiului Mangalia pentru stațiunile : Olimp, Neptun, 
Jupiter, Cap Aurora, Venus, Cordon, Saturn și 
Mangalia suma de 788 mii lei, orașului Eforie pentru 
stațiunile Eforie Nord și Eforie Sud suma de 727 mii lei, 
orasului Năvodari pentru stațiunea Năvodari suma de 
485 mii lei, comunei Costinești pentru stațiunea 
Costinești suma de 303 mii lei,  comunei Limanu 
pentru stațiunile 2 Mai și Vama Veche suma de 303 mii 
lei. 
 
2. suma de 2.539.910 mii lei  se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art.71 din 
prezenta lege. 
 
Autori: 
Comisia de buget, finanțe și bănci a Camerei 
Deputaților și Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital a Senatului 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

 
 
Sursa de finantare propusa: 
Suplimentarea cu 200 milioane lei se asigura prin 
diminuarea cu aceeasi suma a titlului 55 din bugetul 
Ministerul Finantelor Publice- Acțiuni generale 
 

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

h) plăţii sumelor prevăzute prin 
hotărâri judecătoreşti având ca obiect: 

..................... 
2. tranşa aferentă anului 2016, 

tranşa aferentă celui de-al patrulea an 
de la data la care hotărârea 
judecătorească a devenit executorie 
precum şi tranşa aferentă celui de-al 
treilea an de la data la care hotărârea 
judecătorească a devenit executorie, în 
condiţiile art. 27 alin.(1)-(4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
/2014  privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice.   
 

 Se propune modificarea art.5, alin(1), lit.h) punctul 
2. astfel: 
 

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

h) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătoreşti având ca obiect: 

..................... 
2. tranşa aferentă anului 2016, tranşa aferentă 

celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea 
judecătorească a devenit executorie precum şi tranşa 
aferentă celui de-al treilea an de la data la care 
hotărârea judecătorească a devenit executorie, în 
condiţiile art. 35 alin.(1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 83/2014  privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. 
„  

 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, deputat 
PSD Petre Petrescu  
 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, a fost aprobată 
cu numarul 83, iar articolele au fost 
renumerotate in urma modificarilor 
intervenite, art. 27 devenind 35. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

3.  „Art.5. - (3) Sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.b), sunt destinate: 
         ..................... 

b) plăţii sumelor prevăzute prin 
hotărâri judecătoreşti definitive având 
ca obiect : 

..................... 
2. tranşa aferentă anului 2016, 

tranşa aferentă celui de-al patrulea an 
de la data la care hotărârea 
judecătorească a devenit executorie 
precum şi tranşa aferentă celui de-al 
treilea an de la data la care hotărârea 
judecătorească a devenit executorie, în 
condiţiile art. 27 alin.(1)-(4) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  
/2014 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice.   
 

Se propune modificarea art.5, alin(3), lit.b) punctul 
2. astfel: 

„Art.5. - (3) Sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată, prevăzute la art.4 lit.b), sunt 
destinate: 
         ..................... 

b) plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătoreşti definitive având ca obiect : 

..................... 
2. tranşa aferentă anului 2016, tranşa aferentă 

celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea 
judecătorească a devenit executorie precum şi tranşa 
aferentă celui de-al treilea an de la data la care 
hotărârea judecătorească a devenit executorie, în 
condiţiile art. 35 alin.(1)-(4) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.”  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, deputat 
PSD Petre Petrescu  
 
 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, a fost aprobată 
cu numarul 83, iar articolele au fost 
renumerotate in urma modificarilor 
intervenite, art. 27 devenind 35. 
 

4.  „Art.5. - (7) Plata sumelor prevăzute la 
alin.(1) lit. h) şi la alin.(3) lit.b) se 
efectuează în anul 2015 în mod 
eşalonat, potrivit prevederilor art.27 
alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.  /2014  privind 
salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice în anul 2015, precum şi 

Se propune modificarea art.5, alin(7), astfel: 
 
   „Art.5. - (7) Plata sumelor prevăzute la alin.(1) lit. h) 
şi la alin.(3) lit.b) se efectuează în anul 2015 în mod 
eşalonat, potrivit prevederilor art.35 alin.(1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.83/2014  
privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice, a fost aprobată 
cu numarul 83, iar articolele au fost 
renumerotate in urma modificarilor 
intervenite, art. 27 devenind 35. 



 

- 5 -

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor 
publice.” 

cheltuielilor publice.” 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, deputat 
PSD Petre Petrescu  
 
 

 

5.  Art. 71  nou  Se propune introducerea unui nou articol, art.71 cu 
următorul cuprins: 

(1) În anul 2015, prin derogare de la prevederile 
art. 33 alin. (2)-(5) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare, pentru echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, se 
stabilesc limite de venituri proprii pe categorii de unități 
administrativ-teritoriale, luând în calcul veniturile proprii 
realizate pe anul 2013, astfel: 

a) 1.500.000 lei pentru comune 
b) 6.000.000 lei pentru orașe  
c) 20.000.000 lei pentru municipii 
d) 50.000.000 lei pentru municipii reședințe de 

județ 
e) 80.000.000 lei pentru județe 
 
(2) Unitățile administrativ-teritoriale care nu 

realizează venituri proprii până la nivelul limitelor 
stabilite potrivit prevederilor alin.(1) primesc sume de 
echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit, 
încasate la nivelul fiecărui județ și din sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare. 

 
(3) Suma din cota de 18,5% din impozitul pe 

venit, încasată pe anul 2013 la nivelul județului, se 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

repartizează astfel : 
a) 27% se alocă bugetului propriu al judetului ; 
b) diferența de sumă se repartizează 

proportional pe unități administrativ-teritoriale până la 
nivelul limitelor stabilite. 

(4)  Sumele rămase după alocările de la alin. (3) 
se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, 
orașelor, municipiilor, prin decizie a directorului general 
al Directiei Generale Regionale a Finantelor 
Publice/șefului administratiei judetene a finantelor 
publice, astfel : 

a) 55% în functie de numărul locuitorilor 
unităților administrativ-teritoriale; 

b) 15% în functie de suprafața din intravilanul 
unităților administrativ-teritoriale; 

c) 15% in mod egal, unitătilor administrativ-
teritoriale cu un grad de colectare a impozitelor si 
taxelor locale pe proprietate de cel putin 90%, pe 
ultimul an; 

d) 15%, în mod egal, unităților administrativ-
teritoriale care au aprobat în urmă cu doi ani cel puțin 
un proiect cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile. 

 
(5)  În situația în care, în cadrul unui județ suma 

din cota de 18,5% din impozitul pe venit nu este 
suficientă pentru asigurarea limitelor de venituri 
stabilite, se repartizează sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

 
(6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale rămase 
după asigurarea limitelor de venituri, se repartizează 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

pe județe după următoarele criterii : 
a) 55% în funcție de numărul locuitorilor 

județului; 
b) 15 % în funcție de suprafața județului; 
c) 30% în funcție de lungimea drumurilor 

județene și comunale. 
(7) Din sumele defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale o cotă de 
27% se alocă bugetului propriu al județului, iar 
diferența se repartizează pe comune, orașe, municipii, 
prin decizie a directorului general al Directiei Generale 
Regionale a Finantelor Publice/șefului administratiei 
judetene a finantelor publice, pe aceleași criterii 
prevăzute la  alin.(4). 

(8) Repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumelor de echilibrare din cota de 18,5% 
din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale, potrivit prevederilor alin. (1)-(6), se aprobă prin 
Hotărâre a Guvernului în termen de 15 zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi. 

(9) În anul 2015, în execuție,  cota de 18,5% se 
alocă de către Direcțiile generale regionale ale 
finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor 
publice până cel târziu la data de 8 a fiecărei luni, 
pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, 
orașelor, municipiilor și județelor proporțional cu 
sumele repartizate prin Hotărâre a Guvernului, potrivit 
prevederilor alin. (8). 

 (10) Modul de aplicare a sistemului de 
echilibrare se evaluează după primul semestru, iar 
eventualele corecții se fac la prima rectificare a 
bugetului de stat. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

 
Autori: 
Comisia de buget, finanțe și bănci a Camerei 
Deputaților și Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital a Senatului 
 
 

6.  Art.25. – (1) Din sumele aprobate în 
bugetul Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice pe anul 2015 la capitolul 
68.01 „Asigurări şi asistenţă socială”, 
titlul 55 „Alte transferuri”, suma de 
4.340 lei se utilizează în vederea 
acoperirii sumelor compensate de 
către Comisia Europeană cu 
cheltuielile rambursate de aceasta din 
măsura ISPA 2003RO16PPA013 
„Technical Assistance for Project 
Preparation in the Environment Sector 
located in Romania”. 

Se propune modificarea art.25, alin(1), astfel: 
 
   „Art.25. – (1) Din sumele aprobate în bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice pe anul 2015 la capitolul 68.01 
„Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 55 „Alte 
transferuri”, suma de 4.340 lei se utilizează în vederea 
acoperirii sumelor compensate de către Comisia 
Europeană cu cheltuielile rambursate de aceasta din 
măsura ISPA 2003RO16PPA013 „Asistenţa Tehnică 
pentru Pregătirea Proiectelor de Mediu în 
România”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
 

Pentru o mai buna claritate a textului 
propus prin proiectul de act normativ. 

7.  Art.31. – (1) Se autorizează Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor Climatice să 
repartizeze creditele bugetare şi 
creditele de angajament 
departamentului înfiinţat în baza 
prevederilor art.3 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2012, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.71/2013, cu modificările 

Se propune eliminarea. 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 

Pentru aplicarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.86/2014 
privind stabilirea unor măsuri  de 
reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

şi completările ulterioare, cu încadrare 
în sumele aprobate pe fiecare titlu de 
cheltuieli şi să le comunice Ministerului 
Finanţelor Publice în termen de 10 zile 
de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi. 
(2) Se autorizează Ministerul Mediului 
şi Schimbărilor Climatice să efectueze 
în tot cursul anului, redistribuiri de 
credite de angajament neutilizate şi 
virări de credite bugetare în cadrul 
bugetului aprobat pe anul 2015 între 
acesta şi departamentul înfiinţat în 
baza prevederilor art.3 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.96/2012, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.71/2013, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu încadrare 
în sumele aprobate pe fiecare titlu de 
cheltuieli. 

bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
 

8.  Art.33. – (1) În bugetul 
Ministerului Culturii, la titlul 51.01 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice" este cuprinsă şi 
suma de 33.840 mii lei, cuvenită 
potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
77/2009 privind organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 246/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
din care suma de 10.152 mii lei pentru 

La art.33, după alineatul (3) se introduce un alineat 
nou, (4), cu următorul cuprins: 
 
„ (4) În bugetul Ministerului Culturii este inclusă suma 
de 4.275 mii lei, destinată finanţării revistelor uniunilor 
de creatori din România, membre ale Alianţei 
Naţionale ale Uniunilor de Creatori, precum şi, în 
proporţie de 10% din această sumă, pentru finanţarea 
altor reviste şi publicaţii culturale finanţate de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.”   
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice- Actiuni generale, capitolul 51.01 Autoritati 

Suma alocata pentru subvenţionarea 
revistelor de cultură reprezentative 
din România. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

Fondul cinematografic şi suma de 
23.688 mii lei pentru Programul 
Naţional de Restaurare a 
Monumentelor Istorice. 

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) 
se acordă Centrului Naţional al 
Cinematografiei şi Institutului Naţional 
al Patrimoniului în tranşe lunare egale. 

(3) Se autorizează Ministerul 
Culturii ca din sumele aprobate la 
capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi 
religie”, să asigure finanţarea 
cheltuielilor aferente organizării 
Festivalului Internaţional „George 
Enescu”, ediţia a XXII-a, din anul 2015, 
prin intermediul ARTEXIM –instituţie 
publică subordonată.  
 

publice si actiuni externe,  titlul 56 Proiecte cu finantare 
din fonduri externe nerambursabile FEN postaderea 
 
Cu modificarea corespunzatoare a Anexei 3/27 bugetul 
Ministerului Culturii 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor Varujan 
Vosganian, senator PNL 
 

9.  Art.35. – (1) Se autorizează Ministerul 
Economiei să repartizeze creditele 
bugetare și creditele de angajament 
departamentelor, înfiinţate în baza 
prevederilor art.4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2012, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.71/2013, cu modificările 
şi completările ulterioare şi să le 
comunice Ministerului Finanţelor 
Publice în termen de 10 zile de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. 
(2) Se autorizează Ministerul 
Economiei să efectueze în tot cursul 
anului, redistribuiri de credite de 

Se propune eliminarea. 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
 

Pentru aplicarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.86/2014 
privind stabilirea unor măsuri  de 
reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

angajament neutilizate şi virări de 
credite bugetare în cadrul bugetului 
aprobat pe anul 2015 între acesta şi 
departamentele înfiinţate în baza 
prevederilor art.4 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.96/2012, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.71/2013, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu încadrare 
în sumele aprobate pe fiecare titlu de 
cheltuieli. 

10.  Art 55 nou  Dupa articolul 54 se introduce un articol nou art.55 cu 
urmatorul cuprins: 
 
„În anul 2015, prin derogare de la prevederile art.14 
alin.(1) din Legea nr.31/2007 privind reorganizarea 
si functionarea Academiei Oamenilor de Știință din 
România, suma alocată de la bugetul de stat 
Academiei Oamenilor de Știință din România este 
cuprinsă în anexa nr. 3/25  Ministerului Educației și 
Cercetării Științifice, la capitolul 53.01 ”Cercetare 
fundamentală și cercetare dezvoltare”, titlul 51 
”Transferuri între unități ale administrației publice”.  
 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
 
 

 Având în vedere faptul că  
Academia Oamenilor de Știință din 
România (AOȘR) se finanțează din 
venituri proprii și subvenții de la 
bugetul de stat, subvenția trebuie 
acordată prin intermediul unui 
ordonator principal de credite. Ca 
urmare, AOȘR nu poate avea 
calitatea de ordonator principal de 
credite și, în același timp, calitatea 
de instituție subvenționată. 

11.  Art.55. - Anexele nr.1-10 fac parte 
integrantă din prezenta lege. 

Atricolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
Art.55. - Anexele nr.1- 9 fac parte integrantă din prezenta 
lege.

Ca urmare a amendamentelor 
admise. 
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Autor: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
 
 

12.  Anexa nr.3/09 Avocatul Poporului 
 
 
 

       Se propune suplimentarea bugetului Avocatului 
Poporului, Anexa nr.3/09 cu suma de 2.000 mii lei, din 
care: 
 
1. Bunuri şi servicii – suma 1.500 mii lei (respectiv 

2660 mii lei faţă de 923 mii lei) 
2. Cheltuieli de capital – suma 500 mii lei (respective 

697 mii lei faţă de 45 mii lei) 
 
Sursa de finanţare: Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale Anexa nr.3/65 prin diminuare  cu 
suma de 2.000 mii lei a titlului 30 “Dobânzi” 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor Comisia 
Juridică, de Disciplină și Imunități a Camerei 
Deputațiilor și Comisia Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului, Ciprian Nica, Sorin 
Stragea, Florea Daniel – Deputaţi PSD,  Ibram Iusein, 
Ion Marocico - Deputaţi Minorităţi Naţionale, senator 
PSD Viorel Arcas 
 

 

13.  Anexa nr. 3/10/02 Consiliului Național 
pentru Studierea Arhivelor Securității 
 
 

       Se propune suplimentarea bugetului  Consiliului 
Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Anexa 
nr.3/10/02, la titlul 20 „Bunuri şi servicii”, articolul 01 
“Bunuri şi servicii” cu suma de 200 mii lei în vederea 

Pentru susţinerea programelor 
educaţionale și de cercetare ale 
instituţiei. 
Nu presupune creșterea deficitului 
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 asigurării funcţionalităţii instanţei 
 
Sursa de finanțare: Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale Anexa nr.3/65 prin diminuarea cu 
suma de 200 mii lei a Fondului  de rezervă bugetară la  
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor Comisia 
Juridică, de Disciplină și Imunități a Camerei 
Deputațiilor și Comisia Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului, Grupurile 
Parlamentare ale PNL și Grupurile Parlamentare ale 
PSD   
 

bugetar, deoarece se suportă din 
bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice- Acțiuni generale, din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul de 
buget pe anul 2015. 
 

14.  Anexa nr. 3/10/29 Consiliului Național 
pentru Studierea Arhivelor Securității 
 
 
 

       La Anexa nr.3/10/29, a Consiliului Național pentru 
Studierea Arhivelor Securității, se inlocuieste Anexa 
nr.3/06/29 cu Anexa nr.3/10/29 FIȘA 
OBIECTIVELOR/PROIECTELOR/CATEGORIILOR 
DE INVESTIȚII.  
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
 

Pentru a corecta o eroare materială. 
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15.  Anexa nr. 3/11 Consiliul Naţional al 
Audiovizualului 
 
 
 

         Se propune la bugetul Consiliul Naţional al 
Audiovizualului  la Anexa nr. 3/11/01,  la  capitolul 
57.01. ”AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 
EXTERNE”, suplimentarea  cu suma de 520 mii lei, 
din care la titlul 10 ”Cheltuieli de personal” cu suma de 
256 mii lei, la titlul 20 ”Bunuri și servicii” cu suma de 
224 mii lei și la titlul 71 ”Active nefinanciare” cu suma 
de 40 mii lei. 
 
    În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2015 al  Consiliului Național al 
Audiovizualului, după caz. 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice - Acțiuni generale, anexa nr. 3/65/02, capitolul 
54.01 „ Alte servicii publice generale”, titlul 55 ”Alte 
transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne” 
,alineatul 55.01.14 „ Fond National de Preaderare” se 
diminuează cu suma de 520 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
 
 
 
 

Sumele sunt necesare pentru 
finanţarea în bune condiții în anul 
2015 a activității Consiliului Național 
al Audiovizualului. 
 

16.  Anexa nr. 3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
 
Propuneri 2015 
 

Se propune suplimentarea sumei alocate in Anexa 
nr.3/13/02a cu suma de 536 mii lei astfel: 
 
Propuneri 2015 
 

Suma este necesară pentru 
asigurarea sumelor necesare 
finanţării unor programe şi proiecte 
interetnice şi de combatere a 
intoleranţei 
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Cheltuieli total.. .. 98.473 mii lei 
 
b) Finanţarea unor programe şi 
proiecte 
interetnice şi de combatere a 
intolerantei 
 
Propuneri 2015 ........ 3.500 mii lei 
 
 
 
 

Cheltuieli total .... 99.009 mii lei 
 
b) Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice 
şi de combatere a intoleranţei 
 
Propuneri 2015 ....... .4.036 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice - Acțiuni generale, anexa nr. 3/65/02, capitolul 
54.01 „ Alte servicii publice generale”, titlul 51 
„Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, 
articolul 51.02 “Transferuri de capital”, alineatul 
51.02.30 “ Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii”  care se diminuează cu suma de 536 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
Grupurile parlamentare ale UDMR Erdei D. Istvân 
deputat UDMR, Vegh Alexandru senator UDMR 
 

17.  Anexa nr. 3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Destinaţia sumelor prevăzute în 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la capitolul 67.0l."Cultura, 
recreere şi religie", titlul 59. "Alte 
cheltuieli" a căror utilizare se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului pe anii 
2013-2015 
 
Cheltuieli –Total 

Se propune modificarea Anexei nr.3/13/02a astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune admiterea 
amendamentului întrucât in bugetul 
Secretariatului General al Guvernului 
sunt alocate fonduri internaţionale 
pentru cofinanţarea proigramelor. 
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Din care pentru: 
 
a) Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, 
altele decât cele care primesc 
subvenţii de la bugetul de stat ăn baza 
dispoziţiilor cap.III, respectiv art.l4-22, 
din Legea nr.334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi 
a campaniilor electorale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, prin acoperirea parţială a:: 
 
-cheltuielilor privind cofinanţarea 
programelor realizate din fonduri 
europene necesare desfăşurării 
activităţii organizaţiilor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- cheltuielilor privind cofinanţarea programelor realizate 
din fonduri europene şi internaţionale necesare 
desfăşurării activităţii organizaţiilor. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor , deputat 
Adrian Miroslav Merka - minoritati 
 

18.  Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului Secretariatului 
General al Guvernului Anexa nr.3/13 la Capitolul 67.01 
" CULTURA, RECREERE SI RELIGIE" titlul 59, 
articolul 13 "Contribuţia statului, pentru sprijinirea 
Bisericii Ortodoxe Romane din afara graniţelor" cu 
suma de 350 mii lei. 
 
În mod corespunzător se modifică anexele la bugetul 
de stat pe anul 2015 al Secretariatului General al 
Guvernului. 
 

Suplimentarea este necesara pentru 
sustinerea personalului clerical din 
afara granitelor. 
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Sursa de finanţare: Se reduce Bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 
3/65/02, la titlul 30 "Dobanzi" cu suma de 350 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
şi domnul senator PSD Arcaş Viorel 

19.  Anexa nr. 3/13/02a Secretariatul 
General al Guvernului 
 

Se propune majorarea sumei alocate Secretariatului 
General al Guvernului, la Anexa nr.3/13/02, la titlul 59 
“Alte cheltuieli” , articolul 12 “Susţinerea cultelor” cu 
suma de 45.000 mii lei de la 6.198 mii lei la suma 
51.198 mii lei. 
  
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 3/65/02 care la 
titlul  55 "Alte transferuri" se diminuează cu suma de 
45.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru drepturile omului,  culte şi minorităţi din Senat, 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din Camera Deputatilor  şi 
domnul deputat PSD Viorel Stefan. 

Majorarea bugetului Secretariatului 
de stat pentru culte este necesară în 
vederea continuării şi finalizării 
lucrărilor urgente la bisericile 
începute, în vederea prevenirii 
deteriorării acestora. 

 

20.  Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 
 
 

Anexa nr. 3/13 bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la legea bugetului de stat pe 2015- se 
înlocuieşte cu Anexa nr.3/13 bugetul Secretariatului 
General al Guvernului pe anul 2015. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 

Pentru aplicarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.86/2014 
privind stabilirea unor măsuri  de 
reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
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buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
 
 

 

21.  Anexa 3/14/02 Ministerul Afacerilor 
Externe 
 
 
 
 

Se propune la Anexa nr. 3/14/02 Bugetul Ministerului 
Afacerilor Externe: redistribuirea sumei de 10.000 mii 
lei, în cadrul capitolului 51.01 „Autorităţi publice şi 
acţiuni externe”, de la Titlul 56 „Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe nerambursabile postaderare” la 
Titlul 20 „Bunuri şi servicii”, fără a se modifica 
bugetul alocat MAE pentru anul 2015. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
Comisiile pentru politică externă a Camerei Deputaţilor 
şi Senatului, Senator Petru Filip 

Pentru a se putea organiza în bune 
condiţii participarea României la 
Expoziţia Mondială Milano 2015. 
Expo Milano 2015 se va desfăşura în 
perioada 1 mai - 31 octombrie 2015 
şi are ca temă generală „Hrănirea 
planetei, energie pentru viaţă”. 
Manifestarea expoziţională va 
reprezenta un loc unic de întâlnire 
pentru cei 148 de participanţii oficiali 
şi pentru cele 20 de milioane de 
vizitatori aşteptaţi, care vor descoperi 
şi experimenta prezentări 
expoziţionale dedicate atât tradiţiei, 
cât şi creativităţii şi inovaţiei din 
diferite sectoare de activitate. 
În ultimii 25 de ani România a 
participat la toate expoziţiile 
mondiale şi internaţionale organizate 
sub egida Biroului Internaţional 
pentru Expoziţii (BIE). România 
deţine preşedinţia BIE pentru 
perioada 2011-2015, este membră a 
Comisiei pentru Regulamente a BIE, 
în mandatul 2013-2015 şi a Steering 
Committee al Colegiului Comisarilor 
Generali pentru Expo Milano 2015. 
Participarea României la Expo 
Milano 2015 are ca obiectiv să 
atragă în cadrul pavilionului un 
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număr minim de 2 milioane de 
vizitatori, să prilejuiască un intens 
program de contacte politice 
bilaterale la nivel înalt şi să 
găzduiască numeroase manifestări 
dedicate promovării economice, 
culturale şi turistice în Italia având în 
vedere dimensiunea universală a 
expoziţiei. 
 

22.  Anexa 3/14/02 Ministerul Afacerilor 
Externe 
 
 
 
 

La anexa nr. 3/14/02,  la  capitolul 67.01.” CULTURA, 
RECREERE SI RELIGIE”, titlul 59 ”Alte cheltuieli”,  se 
propune suplimentarea  articolului 59.07 ”Sprijinirea 
activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor 
reprezentative ale acestora” cu suma de 5.000 mii lei, 
care devine 9.917 mii lei. 
 

În mod corespunzător se modifică anexele la 
bugetul pe anul 2015 al Ministerului Afacerilor Externe, 
după caz. 

 
Sursa: de finanţare: Bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice - Acțiuni generale, anexa nr. 3/65/02, capitolul 
54.01 „ Alte servicii publice generale” titlul 55 ”Alte 
transferuri” articolul 55.01 „Transferuri interne” alineatul 
55.01.14 „ Fond National de Preaderare” se 
diminuează cu suma de 5.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
Comisiile pentru politică externă a Camerei Deputaţilor 
şi Senatului,  doamna deputat Ana Birchall – Grup 

Sumele sunt necesare pentru 
finanţarea în anul 2015 a 
programelor derulate de 
Departamentul pentru Românii de 
Pretutindeni din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe pentru sprijinirea 
activitatii romanilor de pretutindeni si 
a organizatiilor reprezentative ale 
acestora. 
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parlamentar PSD 

23.  Anexa nr.3/16/02 Ministerul Finantelor 
Publice  
 

La anexa nr. 3/16/06, capitolul 51.01. 
”Autoritati publice si actiuni externe”, se 
propune diminuarea cu suma de 1.000 mii lei 
de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”, articolul 
10.01  ”Cheltuieli salariale in bani”, alineatul 
10.01.30 ”Alte drepturi salariale in bani” 

 
În mod corespunzător se modifică 

anexele la bugetul pe anul 2015 al  Ministerului 
Finanțelor Publice, după caz. 

 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 

 

Potrivit Ordonanței de 
urgență a Guvernului privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administrației publice centrale și 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative Secretariatul General 
al Guvernului preia de la 
Ministerul Finanțelor Publice 
activitatea în domeniul 
sistemelor de control 
intern/managerial. Pentru 
organizarea acestei activități, 
Secretariatul General al 
Guvernului preia 10 posturi, 
funcții publice împreună cu 
personalul și fondurile aferente, 
de la Ministerul Finanțelor 
Publice. 

 
24.  Anexa nr.3/18/02 Ministerul Apărării 

Naţionale 
 

- Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Apărării Naţionale cu suma de 100.000 mii lei  la titlul 
10 „Cheltuieli de personal”  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 3/65/02 care la 
titlul  55 "Alte transferuri" se diminuează cu suma de 

Se propune admiterea întrucât: 
- nu presupune creșterea deficitului 
bugetar deoarece suma este 
asigurată prin redistribuire de la 
Ministerul Finanţelor Publice – 
“Acţiuni generale” titlul 55 
- suma este necasară pentru 
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100.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
Comisiile pentru apărare, ordine  publică şi siguranţă 
naţională a Camerei Deputatiilor și Senatului 

asigurarea suplimentării cu 450 
militari a efectivelor în teatrul de 
operații Afganistan conform Hotărârii 
CSAT nr.S 116/2014 

25.  Anexa nr.3/22/02 Ministerul Agriculurii 
şi Dezvoltării Rurale 
 

 Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Agriculurii şi Dezvoltării Rurale, Anexa nr.3/22/02 la 
titlul 40 “Subvenţii” artcolul 15 “Sprijinirea 
producătorului  agricoli”  cu suma de 98.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 3/65/02 care la 
titlul  30 "Dobânzi" se diminuează cu suma de 98.000 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi 
servicii specifice a Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a 
Senatului 
 

Sumele se alocă pentru sprijinirea 
producătorilor agricoli 

 

26.  Anexa nr.3/23 Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice 

Anexa nr.3/23 la legea bugetului de stat pe anul 2015 
isi schimba titulatura din Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice in Ministerul Mediului, Apelor si 
Padurilori. 
 
Autori:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 

Pentru aplicarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.86/2014 
privind stabilirea unor măsuri  de 
reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
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27.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor  
 

Se suplimentează cod obiectiv 364 –varianta ocolitoare 
a municipiului Suceava, judeţul Suceava cu suma de 
20.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 3/65/02 care la 
titlul  30 "Dobânzi" se diminuează cu suma de 
20.000mii lei 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru transporturi        şi energie din Senat , Comisia 
pentru transporturi și infrastructură din Camerei 
Deputațiilor  
Sen.Ovidiu Donţu PSD, Sen.Neculai Bereanu PSD, 
Dep.Gavril Mârza PSD, Dep.Ioan Stan PSD, Dep.Eugen 
Bejinariu PSD, Dep.Eugen Uricec PSD, Dep.Ovidiu Iane 
PSD 
 

Necesitatea finalizării centurii de 
ocolire a Municipiului Suceava în 
anul 2015, întrucât în anul 2014 deşi 
exista alocaţia bugetară pentru 
terminarea acestui obiectiv, a fost 
reziliat contractul din vina 
constructorului. 

 

28.  Anexa nr.3/24/01 Ministerul 
Transporturilor  
 

Suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu 
suma de 10.000 mii RON pentru demararea lucrarilor de 
executie la obiectivul „Centura municipiului Rădăuţi„, 
judeţul Suceava. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 3/65/02 care la 
titlul  56 "Proiecte cu finantare din din fonduri externe 
nerambursabile postaderare" se diminuează cu suma 
de 10.000mii lei 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 

Se solicită această sumă pentru începerea 
lucrărilor de construcţii la centura de 
trafic rutier a municipiului Rădăuţi.  
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buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru transporturi şi energie din Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din Camera Deputatilor, 
Dep. Constantin Gălan PC - PLR  
 

29.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor  
 

Se suplimentează suma aferentă fişei obiectivului de 
investiţii cod 1071 “ Varianta de ocolire a municipiului 
Slatina” cu suma de 19.500 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 3/65/02 care la 
titlul  30 "Dobânzi" se diminuează cu suma de 
19.500mii lei 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, deputat 
PSD Daniel Barbulescu, deputat PSD Emil Mot, deutat 
PDS Viorel Ştefan 
 

Sumele sunt necesare pentru 
demararea procedurilor de 
planificare şi execuţie a centurii 
ocolitoare, obiectiv extrem de 
important pentru Municipiul Slatina. 

30.  Anexa nr.3/24 Ministerul 
Transporturilor  
 

Anexa nr. 3/24 bugetul Ministerului Transporturilor la 
legea bugetului de stat pe 2015- se înlocuieşte cu 
Anexa nr.3/24 bugetul Ministerului Transporturilor pe 
anul 2015. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
 

Pentru aplicarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.86/2014 
privind stabilirea unor măsuri  de 
reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
 

31.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 

La Anexa nr.3/25 Ministerul Educaţiei Naţionale,  
capitolul 65 „Învăţămân”, titlul 51 “Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice” se suplimentează cu 
suma de 1.400 mii lei pentru înfiinţarea Centrului 

Conform art.99, alin.1 din Legea 
nr1/2011: “Unităţile conexe ale 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului sunt: Institutul 
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atestat de formare continuă în limbile minorităţilor 
naţionale, în limba maghiară de la 2.124.400 mii lei la 
2.125.800 mii lei 
 
Sursa de finanțare: Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale Anexa nr.3/65 prin diminuarea cu 
suma de 1.400 mii lei a Fondului  de rezervă bugetară 
la  dispoziţia Guvernului 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
Comisiile pentru invatamant, stiinta, tineret si sport ale 
Camerei Deputatilor si Senatului, Markó Béla , Lider 
Grup UDMR SenatMáté András Levente Lider Grup 
UDMR Camera Deputaţilor, Erdei D. István, deputat 
UDMR, Végh Alexandru, senator UDMR                           
 

de Ştiinţe ale Educaţiei, casele 
corpului didactic, centrele atestate de 
formare continuă în limbile 
minorităţilor naţionale, Centrul 
Naţional de Instruire Diferenţiată, 
Unitatea pentru Finanţarea 
învăţământului Preuniversitar, 
palatele şi cluburile copiilor.” 

 

32.  Anexa nr.3/25 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 

Anexa 3/25 din cadrul Legii bugetului de stat pe anul 
2015 își schimba titulatura din Ministerul Educației 
Naționale în Ministerul Educației și Cercetării Științifice 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  
 

Pentru aplicarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.86/2014 
privind stabilirea unor măsuri  de 
reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
 

33.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul Sănătăţii 
 

La Anexa nr.3/26/02 Ministerul Sănătăţii, la capitolul 
5001, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice”, articolul 2 “Transferuri de capital”, alineatul 12 
“Transferuri  pentru finanţarea investiţiilor la spitale”  se 
propune alocarea sumei de 500 mii lei pentru 
finanţarea Spitalului Vatra Dornei 

Au fost alocate sume până în anul 
2012 pentru reabilitarea spitalului 
care deserveşte 70.000 de locuitori. 

Vatra Dornei este staţiune cu 
sporturi de iarnă, cu  distanţă mare 
faţă de alte spitale, zonă izolată   
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 3/65/02 care la 
titlul  30 "Dobânzi" se diminuează cu suma de 500 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, deputat 
PNL Dumitru Pardau 

34.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul Sănătăţii 
 

Se suplimenteaza cap.66.01 «Sănătate» titlul 55 «Alte 
transferuri » alin. 55.01.48  « Finantarea proiectelor de 
cercetare dezvoltare si inovare » cu suma de 12.000 
mii lei. 

Se va modifica corespunzător bugetul pe programele 
bugetare Anexa nr.3/26/26 şi Anexa nr.3/26/27 

Sursa de finanţare: Prin redistribuirea sumei de 
12.000 mii lei in cadrul cap.66.01 «Sănătate»  se 
diminuează titlul 51 « Transferuri între unităţi ale 
administratiei publice » art.51.02  « Transferuri de 
capital » alin. 51.02.23 «Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor 
capitale in sanatate »  şi se suplimenteaza titlul 55 
«Alte transferuri » alin. 55.01.48 « Finantarea 
proiectelor de cercetare dezvoltare si inovare 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie – Camera Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate publică – Senat. 

Asigurarea  finantarii activitatii din 
cercetare aprobata prin Legea 
132/2014 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 2/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative.  
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35.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune suplimentare bugetului Ministerul Sănătăţii 
la titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei 
publice” alineatull 22 „Transferuri de la bugetul de stat 
catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii 
medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta 
in sanatate” cu suma de 500 mii lei pentru Reparaţii 
capitale şi Dotare Laborator Analize Medicale a 
Spitalului Orăşenesc din Negreşti Oaş, orasul 
Negresti Oas, judetul Satu Mare  
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 3/65/02 care la 
titlul  55 "Alte transferuri" se diminuează cu suma de 
500 mii lei. 
 
Autori:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru sănătate şi familie a Camerei Deputaţilor şi 
Comisia pentru sănătate publică a Senatului, Andreea 
Maria Paul, deputat PDL Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 

Suma este necesara pentru 
restaurarea, repararea și 
modernizarea spitalului din Negrești 
Oaș pentru a da șansa la viaţă 
tuturor celor care trec pragul acestui 
spital prin dotarea adecvata 
a laboratorului de analize medicale.  

 

36.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune suplimentare bugetului Ministerul Sănătăţii 
la capitolul 6601 „Sanatate” titlul 51 „Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” articolul 02 
„Transferuri de capital”, alineatul 11 „Transferuri pentru 
reparatii capitale la spitale” cu suma de 500 mii lei 

Suma este necesara pentru 
reabilitarea spitalului acesta aflandu-
se intr-o degradare avansata. 
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reabilitare Spital Municipal Lugoj Sectia Obstetrica-
Ginecologie 26 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 3/65/02 care la 
titlul  55 "Alte transferuri" se diminuează cu suma de 
500 mii lei. 
 
Autori:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, deputat 
PSD  Stragea Sorin  
 

37.  Anexa nr.3/26/02 Ministerul Sănătăţii 
 

Se propune suplimentare bugetului Ministerul Sănătăţii 
la capitolul 6601 „Sanatate” titlul 51 „Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice” articolul 02 
„Transferuri de capital”, alineatul 24 „Transferuri de la 
bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 
altor investitii in sanatate” cu suma de 48.000 mii lei  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice- Actiuni generale, capitolul 51.01 Autoritati 
publice si actiuni externe,  titlul 56 Proiecte cu finantare 
din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare 
csre se diminueaza cu suma de 48.000 mii lei 
 
Autori:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, deputat 
PSD  Stragea Sorin  
 

 

38.  Anexa nr.3/27 Ministerul Culturii  
 

Suplimentarea bugetului Ministerului Culturii cu suma 
de 2.500 mii lei, la capitolul 67.01”Cultura, recreere 

Pentru finanţarea unor acţiuni 
culturale de maximă importanţă şi 
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si religie”  pentru finanţarea unor acţiuni culturale de 
maximă importanţă şi prestigiu, ce urmează să fie 
organizate în anul 2015, dintre care menţionăm: 
Festivalul Internaţional de teatru de la Sibiu, Festivalul 
Internaţional de film de la Cluj, etc 
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 3/65/02 care la 
titlul  55 "Alte transferuri" se diminuează cu suma de 
2.500 mii lei. 
 
Autori:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
Gigel-Sorinel Ştirbu, deputat PNL 
Maria-Andreea Paul, deputat PDL 
Mircea Cazan, deputat PNL  
Ioan Tămâian, deputat PNL 
Nicolae Neagu, senator PNL 

prestigiu, ce urmează să fie 
organizate în anul 2015, dintre care 
menţionăm, Festivalul Internaţional 
de teatru de la Sibiu, Festivalul 
Internaţional de film de la Cluj, etc 

39.  Anexa 3/27/01 Ministerul Culturii 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului Culturii cu suma 
de 954 mii lei la capitolul 67.01”Cultura, recreere si 
religie” pentru consolidarea şi restaurarea Muzeului 
Naţional de Istorie a României, situat în Calea Victoriei, 
nr. 12, Bucureşti 
 
Cu modificarea corespunzatoare a anexelor 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 3/65/02 care la 
titlul  55 "Alte transferuri" se diminuează cu suma de 
954  mii lei. 

Muzeul Naţional de Istorie a 
României are în administrare circa 
700.000 de piese, reprezentând cea 
mai valoroasă şi semnificativă parte 
a patrimoniului arheologic, 
numismatic şi istoric al ţării, multe 
dintre ele fiind unicate în Europa sau 
în lume. Începând cu toamna anului 
2002, clădirea în care funcţionează 
Muzeul Naţional de Istorie a 
României, situată în Calea Victoriei 
nr. 12, a fost inclusă într-un proiect 
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Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
Comisia  pentru  cultură şi media din Senat, 
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de 
informare în masă din camera Deputatilo, Gigel - 
Sorinel Ştirbu - deputat PNL 
 

de consolidarea şi restaurare.  
Sumele alocate sunt necesare 
pentru consolidarea si restaurarea 
Muzeului National. 

40.  Anexa 3/27/01 Ministerul Culturii 
 

La anexa nr.3/27 Ministerul Culturii, se inlocuiesc 
anexele nr.3/28/28 si 3/28/29 cu anexa nr.3/27/28  
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE și anexa 
nr.3/27/29 FIȘA OBIECTIVELOR /PROIECTELOR 
/CATEGORIILOR DE INVESTIȚII. 
 
Autori:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
 
 

Pentru corectarea unei erori 
materiale. 

41.  Anexa 3/28 Ministerul pentru 
Societatea informationala   
 

In anexa nr.3/28/27 Fisa programului – diminuarea 
creditelor buigetare si de angajament la Programul 
bugetar cod 1143 „Agenda digitala pentru Romania” de 
la 15.000 mii lei la suam ded 14.398 mii lei 
 
Autori:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
 
 

Eroare materiala pentru corelare 
cu anexa nr.3/28/02 

42.  Anexa 3/ 35 Ministerul Economiei 
 

Anexa nr.3/35 la legea bugetului de stat pe anul 2015 
isi schimba titulatura din Ministerul Economiei in 

Pentru aplicarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.86/2014 
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Ministerul Economiei, Comertului si Turismului. 
 
Autori:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
 

privind stabilirea unor măsuri  de 
reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. 
 

43.  Anexa 3/ 35 Ministerul Economiei 
 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
economie cu suma de 200 mii lei la capitolul 8701 
„Alte actiuni economice” subcapitolul 04 „Turism”  
pentru dezvoltarea produselor turistice 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni generale, anexa nr. 3/65/02 care la 
titlul  30 "Dobânzi" se diminuează cu suma de 200 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 
Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor 
statului şi Comisia pentru transporturi şi energie din 
cadrul Senatului,Paul Maria Andreea deputat PDL si 
Grupul parlamentar PDL din Camera Deputatilor 
  

Sumele alocate suplimentar conduc 
la crearea de locuri de munca, 
dezvoltarea potentialului Romaniei 
ca destinatie turistica, cresterea 
veniturilor si dezvoltarea economica 
a regiunilor tinta. 

44.  Anexa 3/36 Ministerul Energiei, 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii si 
Mediului de Afaceri – ordonator  
principal de credite nou cod 36 
 

In anexa la Legea bugetului de stat pe anul 2014 se 
introduce anexa nr.3/36 Ministerul Energiei, 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.  
 
Autori:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 

Pentru aplicarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.86/2014 
privind stabilirea unor măsuri  de 
reorganizare la nivelul administraţiei 
publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
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buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
 

normative. 
 

45.  Anexa 3/36 Ministerul Energiei, 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii si 
Mediului de Afaceri 
 

Se propune suplimentare Anexei nr3/36 cu suma de 
4.542 mii lei la Programe de investitii publice  in 
vederea realizarii obiectivului de investitii  Complexul 
Energetic Oltenia SA, Cariera Jilt Nord 
 
Sursa de finanțare: Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale Anexa nr.3/65 prin diminuarea cu 
suma de 4.542 mii lei a Fondului  de rezervă bugetară 
la  dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii din 
cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, 
industrii şi servicii, Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului şi Comisia pentru 
transporturi şi energie din cadrul Senatului 
 

Pentru finalizarea procedurilor de 
expropriere a tuturor imobilelor 
situate pe coridorul de expropriere al 
lucrării de utilitate publică 
“Deschiderea si punerea in 
exploatare a carierei Jilț Nord la o 
capacitate de 4,5 milioane tone/an 
lignit” 
 

46.  Anexa 3/36 Ministerul Energiei, 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii si 
Mediului de Afaceri 
 

Se propune suplimentare Anexei nr3/36 cu suma de 
1.359 mii lei la Programe de investitii publice  in 
vederea realizarii obiectivului de investitii  Societatea 
de producere energie electrica in hidrocentrale 
“Hidroelectrica” SA – amenajarea Hidroenergetica 
Rastolița, judetul Mureș 
 
Sursa de finanțare: Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale Anexa nr.3/65 prin diminuarea cu 
suma de 1.359 mii lei a Fondului  de rezervă bugetară 
la  dispoziţia Guvernului 

Pentru finalizarea procedurilor de 
expropriere a imobilelor proprietate 
private situate în coridorul de 
expropriere a lucrării de utilitate 
publică “Amenajarea hidroenergetică 
Rastolnița” obiectiv realizat în 
procent de 92% 
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Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 
Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei 
Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor 
statului şi Comisia pentru transporturi şi energie din 
cadrul Senatului 
 

47.  Anexa 3/36 Ministerul Energiei, 
Intreprinderilor Mici si Mijlocii si 
Mediului de Afaceri 
 

Se propune suplimentare Anexei nr3/36 cu suma de 
505 mii lei la Programe de investitii publice in vederea 
realizării exproprierilor pentru cauză de utilitate publică 
a terenurilor necesare realizării obiectivelor de 
investiții: 

- Conducta de aductiune a sondei 15 Bilciurești 
(SNGN Romgaz SA) valoare estimată de 
504.000 lei 

- Instalație tehnologicăm de suprafată la Sonda 4 
Bătrânești (SNGN Romgaz SA) – valoare 
estimată 1000 lei 

 
Sursa de finanțare: Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale Anexa nr.3/65 prin diminuarea cu 
suma de 505 mii lei a Fondului  de rezervă bugetară la  
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 
Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei 

Pentru finalizarea procedurilor de 
expropriere a imobilelor proprietate 
private situate în coridorul de 
expropriere al lucrărilor de utilitate 
publică propuse. 
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Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor 
statului şi Comisia pentru transporturi şi energie din 
cadrul Senatului 
 
 

48.  Anexa nr.3/39 Secretariatului de Stat 
pentru Recunoasterea Meritelor 
Luptatorilor impotriva Regimului 
Comunist instaurat in Romania in 
perioada 1945-1989 

Se suplimentează titlul 10 „cheltuieli de personal” cu 
suma de 460 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul Finantelor Publice- 
Actiuni generale, capitolul 54.01 “Alte servicii publice 
generale”, titlul “Cheltuieli de personal”.care se 
diminueaza cu aceasi suma. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, Comisia 
Parlamentară a Revoluţionarilor din Decembrie 1989 
 

Pentru asigurarea finantarii a 12 
posturi. 

49.  Anexa nr.3/40 Oficiul National de 
Prevenire si Combatere a Spalarii 
Banilor  

Se propune suplimentarea cheltuielilor de personal cu 
suma de 950 mii lei  
 
Sursa de finanțare: Ministerul Finanţelor Publice-
Acţiuni Generale Anexa nr.3/65 prin diminuarea cu 
suma de 950 mii lei a titlului 10 „Cheltuieli de 
personal” 
 
Autori:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 

Suma este necesar pentru finantarea 
celor 109 posturi ocupate la nivelul 
institutiei. 

50.  Anexa 3/45  Societatea Romana de 
Radiodifuziune 
 

La anexa nr.3/45 a Societații Române de 
Radiodifuziune, se elimină una din cele două anexe cu 
acelasi nume și conținut, respectiv anexa nr.3/45/27.  

Eroare materială, anexa 3/45/27 
Fișa programului dublată 
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Autori:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
 

51.  Anexa 03/46 - Societatea Română de 
Televiziune 

La capitolul 67.01 „ Cultura, recreere si religie”,  titlul 
“Alte transferuri”, articolul 55.01.18 “Alte transferuri 
curente interne” se suplimentează cu suma de  5.000 
mii lei, aferentă funcţionării TVR Chişinău.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice- Actiuni generale, capitolul 51.01 Autoritati 
publice si actiuni externe,  titlul 56 Proiecte cu finantare 
din fonduri externe nerambursabile FEN postaderare 
csre se diminueaza cu suma de 5.000 mii lei 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor  şi Comisia 
pentru cultură şi media a Senatului 

Începând din 2013 Societatea 
Română de Televiziune  transmite în  
Republica Moldova  canalul TVR. 
Suma este necesară pentru 
funcţionarea noului canal. 
 

52.  Anexa 3/51  Consiliul Economic și 
Social, 
 

La anexa nr.3/51 Consiliul Economic și 
Social, se introduce anexa nr.3/51/01 
SINTEZA fondurilor alocate pe surse si pe 
titluri de cheltuieli pe anii 2013-2018.  
 
Autori:  Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 

Pentru corectarea unei erori 
materiale. 

53.  Anexa nr.3/65 - Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale 

Se propune diminuarea bugetului Ministerului 
Finanţelor Publice – Acţiuni generale astfel: 
 
- cu suma de 1.410 mii lei, titlul 10 “Cheltuieli de 
personal”; 

Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale se 
diminuează, ca urmare a 
amendamentelor admise   
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- cu suma de 140.550 mii lei, titlul 30 “Dobanzi”; 
 
 -cu suma de 8.006 mii lei , titlul 50 „Fonduri de 
rezervă”, articolul 50.01 „Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului” 
 
-  cu suma de 536 mii lei la, titlul 51 “Transferuri intre 
unitati ale administratieri publice” 
 
-cu suma de 354.974 mii lei la, titlul 55 “Alte transferuri 
“ 
-cu suma de 67.275 mii lei la, titlul 56 “Programe cu 
finantare din fonduri externe nerambursabile 
postaderare “ 
 

Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor  

54.   Renumerotarea articolelor, refacerea trimiterilor din 
textul legii,  renumerotare anexelor, precum şi 
modificarea titlului unor anexe.    
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 

Ca urmare a amendamentelor 
admise. 

 



ANEXA NR. 
AMENDAMENTE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 
1.  Art.2. - (2) Bugetul de stat se 

stabileşte la venituri în sumă de 
107.613,0 milioane lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 126.732,6 
milioane lei, cu un deficit de 
19.119,6 milioane lei. 

Alin (2) al art. 2 din Legea 
bugetului de stat pentru anul 
2014 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„(2) Bugetul de stat se 
stabileşte la venituri în sumă de 
114.709,81 milioane lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 
140.926,22 milioane lei, cu un 
deficit de 26.216,41 milioane 
lei.  
 
Sursă de finanţare: Creşterea 
colectării, măsurile anunţate de 
Guvern pentru reducerea 
evaziunii fiscale, respectiv 
îmbunătăţirea  încasărilor din 
TVA. 
 
Iniţiator: 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare PNL şi 
PDL 

În bugetul de stat pe anul 2015, 
ponderea veniturilor este de 
31,9% în PIB. 
Amendamentul are în vedere 
suplimentarea veniturilor cu 1 
punct procentual din PIB 
(7096,81 miliarde) astfel încât 
ponderea veniturilor să 
reprezinte 32,9% pentru a 
ajunge la nivelul din 2014. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. Veniturile au 
fost estimate in functie de 
evolutia indicatorilor 
macroeconomici si pe baza 
legislatiei in vigoare 

2.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 16.860,3 
milioane lei sume defalcate 

Se propune suplimentarea 
sumei de 396.000 mii lei cu 
suma de 450.964 mii lei Sume 

818.323 lei execuția cf 
prevederilor bugetare pe 2014, 
indice de corecție cu inflația 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
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pentru bugetele locale, din 
care: 
................. 
 lit.c) 396,0 milioane lei 
destinate finanţării cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 
comunale, care se repartizează 
pe judeţe, prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, având 
în vedere lungimea drumurilor 
judeţene şi comunale, 
capacitatea financiară a 
judeţului şi a analizelor de 
specialitate. Repartizarea pe 
unităţi administrative-teritoriale, 
se face în funcţie de lungimea 
şi starea tehnică a acestora, 
prin hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor; 

defalcate din TVA pentru 
finanțarea cheltuielilor pentru 
drumurile județene și 
comunale pentru anul 2015  
 
 
Sursa de finanțare: 
Încasări TVA la bugetul național 
 
 
Autori: 
Dep. Florica Cherecheș, Ioan 
Cupșa, Grup PNL 
 

3,5%= 846.964 mii lei. 
În anul 2014 s-au primit 
450.ooo mii lei prin HG 
/07.10.2014. 
Mari disfuncționalități în 
cheltuirea acestor sume în 
ultimele doua luni ale anului. 
Sumele de cheltuit in ultimele 2 
luni ale anului  mai mari decat 
toate sumele alocate pentru 
primele 10 luni ale anului, prin 
legea bugetului!  Dificultăți 
pentru Consiliile județene și 
executanți, artificial create prin 
Legea bugetului pe 2014! 
Situația se perpetuează și in 
acest proiect d ebuget pentru 
anul 2015. 
 

în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
 

3.  Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 16.860,3 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din 
care: 
................. 
 lit.c) 396,0 milioane lei 
destinate finanţării cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi 
comunale, care se repartizează 
pe judeţe, prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de 

Art.4. - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 17.250,3 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din 
care: 
 
c) 786,0 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
care se repartizează pe judeţe, 
prin hotărâre a Guvernului, 
iniţiată de Ministerul Dezvoltării 

 Se propune respingerea 
amendamentului  deoarece nu 
sunt respectate prevederile  art. 
17, alin(3) din Legea 
nr.500/2002 . 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, având 
în vedere lungimea drumurilor 
judeţene şi comunale, 
capacitatea financiară a 
judeţului şi a analizelor de 
specialitate. Repartizarea pe 
unităţi administrative-teritoriale, 
se face în funcţie de lungimea 
şi starea tehnică a acestora, 
prin hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor; 

Regionale şi Administraţiei 
Publice, având în vedere 
lungimea drumurilor judeţene şi 
comunale, capacitatea 
financiară a judeţului şi a 
analizelor de specialitate. 
Repartizarea pe unităţi 
administrative-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea şi 
starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 
Sursa de finantare: Anexa 
3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 
 
 
Autori: Grupurile parlamentare 
ale UDMR 
Erdei , deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator 
UDMR 
 

4.  Legea bugetului de stat pe anul 
2015 
CAPITOLUL I Dispoziţii 
generale  
SECŢIUNEA a-2 Dispoziţii 

Art. 4. se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 

Guvernul României s-a angajat 
ca o parte importantă din 
impozitul pe construcţii să fie 
alocat autorităţilor locale, prin 
modificarea Legii 571/2003 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece nu 
există un act normativ care să 
reglementeze defalcarea 
acestui tip de impozit, încasat la 
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referitoare la bugetele locale pe 
anul 2015 
 
Art. 4 - Din taxa pe valoarea 
adăugată se alocă 16.860,3 
milioane lei sume defalcate 
pentru bugetele locale, din 
care: 
 
 
a) 2.234,0 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, potrivit anexei nr.5; 
b) 12.282,3 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei 
nr.6;  
c) 396,0 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
care se repartizează pe judeţe, 
prin hotărâre a Guvernului, 
iniţiată de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, având în vedere 
lungimea drumurilor judeţene şi 
comunale, capacitatea 
financiară a judeţului şi a 
analizelor de specialitate. 

 
 
Art. 4 - Din taxa pe valoarea 
adăugată şi impozitul pe 
construcţii se alocă 17.860,3 
milioane lei sume 
defalcate pentru bugetele 
locale, din care: 
a) 2.234,0 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, potrivit anexei nr.5; 
b) 12.282,3 milioane lei pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la 
nivelulcomunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti, potrivit 
anexei nr.6; 
c) 396,0 milioane lei destinate 
finanţării cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale, 
care se repartizează pe judeţe, 
prin hotărâre a Guvernului, 
iniţiată de Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, având în vedere 
lungimea drumurilor judeţene şi 
comunale, capacitatea 
financiară a judeţului şi a 
analizelor despecialitate. 
Repartizarea pe unităţi 
administrative-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea şi 

privind Codul Fiscal. 
 
 
 Se introduce în Anexa 1, la 
Capitolul 0701, un nou 
Subcapitol 05 „Sume 
repartizate autorităţilor locale 
din impozitul pe construcţii” în 
valoare de 1.000 milioane lei. 
 

bugetul de stat, către bugetele 
locale. 
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Repartizarea pe unităţi 
administrative-teritoriale, se 
face în funcţie de lungimea şi 
starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 
d) 1.948,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, 
prevăzute în anexa nr.7, care 
se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale, potrivit 
prevederilor art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

starea tehnică a acestora, prin 
hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea 
primarilor; 
 
d) 2.948,0 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor, 
prevăzute în anexa nr.7, care 
se repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale, potrivit 
prevederilor art.33 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autorul amendamentului:  
Deputat Gheorghe 
IALOMIŢIANU 
Grupul parlamentar al PDL din 
Camera Deputaților 

5.  Legea bugetului de stat pe 
anul 2015 
 
Capitolul I 
Secțiunea a 2-a 
Dispoziții referitoare la 
bugetele locale pe anul 2015 
 
Art.5. - (3) Sumele defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată, 
prevăzute la art.4 lit.b), sunt 
destinate: 

La Art. 5 alin (3) lit. a) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 lit. a) finanţării de bază a 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru 
categoriile de cheltuieli 
prevăzute la art.104 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare și a 

Decontarea navetei pentru 
cadrele didactice care predau la 
şcoli care nu sunt din localitatea 
de domiciliu, în special în 
mediul rural, a reprezentat în 
fiecare an o problemă care cu 
greu a fost rezolvată de 
administraţiile locale. 
Decontarea transportului pentru 
cadrele care fac naveta este un 

 Se propune respingerea  
amendamentului deoarece 
cheltuielile pentru naveta 
cadrelor didactice şi a 
personalului didactic auxiliar, 
fac parte din finantarea 
complementară potrivit art.105, 
alin.(2) litera f) din Legae 
educației naționale nr.1/2011 
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lit.a) finanţării de bază a 
unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru 
categoriile de cheltuieli 
prevăzute la art.104 alin.(2) din 
Legea educaţiei naţionale 
nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

cheltuielilor cu transportul 
personalului didactic din 
unitățile de învățământ 
preuniversitar conform legii;  

 
 

Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Deputat neafiliat 
 

drept prevăzut de lege, 
prevedere care de cele mai 
multe ori nu se aplică dintr-o 
lipsă a prioritizării. În cele mai 
multe cazuri, profesorii se văd 
nevoiți să apeleze la instanţă în 
speranţa că aşa îşi vor primi 
banii care li se cuvin. Stipularea 
anuală, în Legea bugetului de 
stat, a obligației autorităților 
administrației publice locale de 
a deconta cheltuielile de navetă 
ca o prioritate, ar rezolva 
nedreptatea facută miilor de 
cadre didactice annual.   

6.  Legea bugetului de stat pe anul 
2015 
 
CAPITOLUL I Dispoziţii 
generale  
SECŢIUNEA a 2-a Dispoziţii 
referitoare la bugetele locale pe 
anul 2015 
 
Art. 71   nou  
 

După articolul 7 se propune  
introducerea un nou articol, 
art. 71, cu următorul conținut: 
 
Art.71.- Pentru unitățile 
administrativ teritoriale care nu 
pot să-și asigure cheltuielile de 
funcționare pentru Primărie, 
Consiliu Local și instituțiile din 
subordine se vor repartiza 
sume din fondul de rezervă al 
Guvernului prin Hotărâre de 
Guvern la propunerea 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice și al Ministerului 
Finanţelor Publice, pe baza 

În România sunt multe localități 
care nu pot să-și asigure prin 
bugetul aprobat la începutul 
anului cheltuielile de 
funcționare. Au fost cazuri când 
angajații primăriilor nu au fost 
plătiți mai multe luni. 

  Se propune respingerea 
amendamentului deoarece prin 
legea bugetului de stat nu se 
poate crea baza legala pentru 
finanțare unor cheltuieli, legea 
bugetului de stat  fiind 
construită potrivit legislației 
existente. 
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propunerilor făcute de prefecți, 
în conformitate cu normele de 
cheltuieli, care vor fi stabilite de 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice și  
Ministerul Finanţelor Publice, 
prin derogare de la prevederile 
Legii nr.500/2002 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Autori :  
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
Marinică Dincă, senator PDL 
 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

7.  Art.11. - (1) Pentru anul 2015, 
finanţarea cheltuielilor aferente 
proiectelor/propunerilor de 
proiecte care întrunesc criteriile 
de eligibilitate pentru finanţare 
în cadrul programelor aferente 
Politicii de Coeziune a Uniunii 
Europene, Politicilor Comune 
Agricolă şi de Pescuit, altor 
programe/instrumente/facilităţi 
postaderare, care funcţionează 
pe principiul rambursării 
integrale sau parţiale a 
cheltuielilor către beneficiari, se 
asigură de la bugetul de stat, 

Se propune completarea 
Art.11 cu un nou alineat, 
alin.(41)  dupa alin.(4 )  cu 
urmatorul cuprins 
 
 “(41)Partea de cofinantare 
aferenta proiectelor/pro-
punerilor de proiecte care 
îndeplinesc criteriile de 
eligibilitate pentru finanţarea 
în cadrul programelor/instru-
mentelor/facilităţilor din 
fonduri europene 
nerambursabile 
accesate de IMM-uri, se va 

Este timpul sa trecem de la 
declaratii privind sprijinul 
acordat sectorului IMM-urilor la 
fapte concrete de sprijinire 
reala a dezvoltarii acestui 
important sector al unei 
economii solide. 
Lipsa endemica a resurselor 
financiare la care poate avea 
acces Imm-urile este cunoscuta 
in Romania, si totusi nici un 
Guvern postdecembrist nu a 
rezolvat aceasta situatie care 
deja a devenit una cronica. 
Exista o sansa in acest moment 

 
Se propune respinderea 
amendamentului din 
urmatoarele considerente: 

- in prezent exista in 
derulare un program 
guvernamental pentru 
facilitarea absorbtiei 
instrumentelor structurale 
prin garantarea creditelor 
contractate de catre 
beneficiarii acestor fonduri 
in vederea asigurarii 
contributiei proprii la 
finantarea proiectelor, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 8 - 

prin bugetele ordonatorilor 
principali de credite, de la 
bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de 
sănătate, de la bugetele 
unităţilor administrativ-
teritoriale, respectiv de la 
bugetele instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din 
venituri proprii, în cazul 
beneficiarilor de proiecte care 
sunt finanţaţi din aceste bugete, 
cărora le revine şi obligaţia 
corelativă a recuperării sumelor 
utilizate cu încălcarea 
dispoziţiilor legale în vigoare. 
 
.......................... 
 (4) În cazul 
proiectelor/propunerilor de 
proiecte care îndeplinesc 
criteriile de eligibilitate pentru 
finanţarea în cadrul 
programelor/instrumentelor/facil
ităţilor care nu sunt gestionate 
de către autorităţi ale 
administraţiei publice din 
România şi ale căror reguli de 
implementare permit 
beneficiarilor solicitarea şi 
obţinerea de 
prefinanţări/avansuri, finanţarea 
cheltuielilor prevăzute la alin.(1) 
se asigură în limita necesarului 

asigura integral la solicitarea 
acestora, din credite bancare 
garantate de Guvernul 
Romaniei. In termen de 30 de 
zile de la aprobarea Legii 
bugetului de stat pentru anul 
2015, Guvernul va negocia cu 
sistemul bancar, conditiile de 
accesare si dobanzile reale 
pentru creditele necesare 
cofinantarii 
proiectelor/propunerilor din 
fonduri europene 
nerambursabile pentru IMM-
uri, elaborand in acest sens o 
procedura simplificata de 
accesare a creditelor de catre 
IMM-uri.” 
 
 
Autor: domnul deputat Vasile 
Horga Grupul parlamentar PNL 

pe care IMM-urile nu o poate 
rata, cea prin care poate 
accesa fonduri europene 
nerambursabile, conditie a 
dezvoltarii acestora, insa  nu au 
suficiente resurse pentru 
acoperirea partii lor de 
cofinantare. De aceea Guvernul 
Romaniei are datoria de a srijini 
IMM-urile cu partea de 
cofinantare a unor asemenea 
proiecte, prin acordarea unor 
garantii guvernamentale si 
implicare in negociere cu 
sistemul bancar, pentru a 
identifica conditii simple de 
accesare a creditelor de 
cofinantare, precum si dobanzi 
reale atractive pentru IMM-uri. 
 
 

aprobat prin OUG 
nr.9/2010. Plafonul pentru 
acest program aferent 
anului 2014 este in suma 
de 10 mil. euro, respectiv 
44,4 mil. Lei, din care s-au 
emis garantii pana la 
sfarsitul lunii noiembrie in 
valoare de 31 mil. Lei.  

- in mod special pentru IMM 
se deruleaza programul 
guvernamental de 
garantare a creditelor 
pentru IMM-uri aprobat prin 
OUG nr. 92/2013, cu un 
plafon de garantare stabilit 
la 2 mld. lei, din care s-au 
emis pana la sfarsitul lunii 
noiembrie 2014 garantii in 
valoare de numai de 27,8  
mil. lei. 

avand in vedere ca plafonul 
privind garantiile ce se emit de 
catre stat se negociaza cu 
partenerii financiari 
internationali (FMI/CE), iar 
nivelul anual al acestui plafon 
se aproba prin lege conform  
Strategiei fiscal-bugetare pe 
termen mediu, orice propunere 
pentru emiterea de garantii de 
stat trebuie discutata cu 
partenerii externi si acomodata 
in aceste plafoane de 
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rămas neacoperit de 
prefinanţările/avansurile primite. 
........................... 

garantare. 
 
 

8.  Legea bugetului de stat pe 
anul 2015 
 
Capitolul II 
Responsabilități în aplicarea 
prezentei legi 
 
Art. 211  nou  

După Art. 21 se introduce un 
nou art. 211 cu următorul 
cuprins: 
 
Art.211 nou -  În anul 2015, 
prin derogare de la 
prevederile art. 21 din Legea 
500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și 
completările ulterioare, nu se 
vor mai reține sume din 
finanțarea de bază a 
învățământului superior 
prevăzută în bugetul 
Ministerului Educației 
Naționale pe anul în curs. 
 
Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Deputat neafiliat 
 

Măsura este necesară pentru a 
evita situația înregistrată în 
2014, când sumele reținute din 
finanțarea de bază a 
universităților, în proporție de 
10%, prin Ordonanța 
Guvernului 9/2014 privind 
rectificarea bugetară pe anul 
2014, nu au mai fost 
repartizate. 

Se propune respingerea.  
Sumele retinute potrivit Legii nr. 
500/2002 din bugetul Ministerul 
Educatiei Nationale de la titlul 
„Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice”, in care 
sunt incluse si sumele aferente 
finantarii de baza a 
invatamantului superior, au fost 
repartizate prin Ordonanta de 
urgenta a Guvernului 
nr.59/2014 cu privire la 
rectificarea bugetului de stat pe 
anul 2014. 

9.  Art.23. – În bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice este 
cuprinsă la capitolul 51.01 
„Autorităţi publice şi acţiuni 
externe" şi suma de 5.000 mii 
lei, din care suma de 1.500 mii 
lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii" 
şi suma de 3.500 mii lei la titlul 
71 „Active nefinanciare", care 
va fi utilizată pentru achiziţia de 
bunuri, servicii de consultanţă, 

Se propune completarea art.23 
cu 3 alineate noi, cu urmatorul 
cuprins:  
Art.23 – (1) – În bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
este cuprinsă la capitolul 51.01 
„Autorităţi publice şi acţiuni 
externe" şi suma de 5.000 mii 
lei, din care suma de 1.500 mii 
lei la titlul 20 „Bunuri şi servicii" 
şi suma de 3.500 mii lei la titlul 

România s-a angajat ferm că va 
sprijini demersul proeuropean 
al Republicii Moldova. Acest 
obiectiv trebuie sprijinit nu doar 
declarativ, ci şi prin suport 
direct în adoptarea aquis-ului 
comunitar şi adoptarea celor 
mai bune practici 
administrative. 
 

Se respinge amendamentul 
formulat, întrucât potrivit 
reglementărilor în vigoare 
fondurile financiare alocate 
statelor partenere beneficiare 
de asistență pentru dezvoltare, 
inclisiv pentru Republica 
Moldova, sunt prevăzute în 
bugetul Ministerului Afacerilor 
Extene ,la cap.54.01”Alte 
servicii publice generale”, titlul 
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licenţe, programe informatice şi 
servere necesare implementării 
sistemului ForExeBug, precum 
şi pentru implementarea şi 
dezvoltarea unor funcţionalităţi 
ale Trezoreriei Statului. 

71 „Active nefinanciare", care 
va fi utilizată pentru achiziţia de 
bunuri, servicii de consultanţă, 
licenţe, programe informatice şi 
servere necesare implementării 
sistemului ForExeBug, precum 
şi pentru implementarea şi 
dezvoltarea unor funcţionalităţi 
ale Trezoreriei Statului. 
(2) În bugetul de stat se 
include Fondul la dispoziţia 
Guvernului României pentru 
relaţiile cu Republica 
Moldova în vederea 
accelerării integrării 
economice, consolidării şi 
dezvoltării spaţiului cultural 
şi spiritual comun la o poziţie 
distinctă la Ministerul 
Finanţelor Publice – Acţiuni 
Generale. 
(3) Cheltuielile din Fondul la 
dispoziţia Guvernului 
României pentru relaţiile cu 
Republica Moldova se 
stabilesc si se utilizează, pe 
baza de hotărâri ale 
Guvernului 
(4) Fondul la dispoziţia 
Guvernului României pentru 
relaţiile cu Republica 
Moldova se majorează cu 
200.000 mii lei. 
 

”Alte transferuri” . 
De asemenea potrivit art. 3 din 
Legea nr.12/2012  pentru 
ratificarea Acordului dintre 
Guvernul României şi Guvernul 
Republicii Moldova privind 
implementarea programului de 
asistenţă tehnică şi financiară 
în baza unui ajutor financiar 
nerambursabil în valoare de 
100 milioane de euro acordat 
de România Republicii 
Moldova, semnat la Bucureşti la 
27 aprilie 2010, şi a protocolului 
adiţional la acesta, semnat la 
Chişinău la 23 septembrie 2010 
Guvernul României acordă 
Guvernului Republicii Moldova 
o contribuţie nerambursabilă în 
valoare de 100 milioane de 
euro, plătibilă pe o perioadă de 
4 ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului acord, pe baza 
programelor anuale de 
cooperare şi a proiectelor 
convenite de comun acord, cu 
posibilitatea prelungirii 
implementării acordului pentru 
un an. 
În anul 2015 este cuprinsă 
suma de 10 milioane lei  în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice. 
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Sursa de finanţare:  
Se diminuează Titlul III, 
Articolul 01 DOBÂNZI din 
Bugetul Ministerului de 
Finanțe – Acțiuni Generale 
 
Autorii amendamentului:  
Deputat Gheorghe 
IALOMIŢIANU 
Senator Viorel Badea 
Grupul PDL Camera Deputaților 
şi Senat 

 

10.  Art.30. – În anul 2015, 
activităţile unităţilor şi instituţiilor 
de cercetare-dezvoltare de 
drept public şi de utilitate 
publică din domeniul agricol din 
subordinea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu – Şişeşti”, 
care nu au fost reorganizate 
conform art.28 din Legea 
nr.45/2009 privind organizarea 
şi funcţionarea Academiei de 
Ştiinţe Agricole şi Silvice 
„Gheorghe Ionescu – Şişeşti” şi 
a sistemului de cercetare – 
dezvoltare din domeniile 
agriculturii, silviculturii şi 
industriei alimentare, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pot beneficia de 
sume alocate de la bugetul de 

Se propune  eliminarea. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
agricultură silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat ,  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor si  Silistru Doina – 
senator PSD 

Unităţile din sistemul de 
cercetare agricolă funcţionează 
toate în baza legii care le 
definesc şi sunt finanţate în 
cadrul Planului Sectorial Agricol 
2011-2014. Se solicită, MADR, 
prelungirea execuţiei 
programelor nucleu de 
cercetare-dezvoltare până la 31 
decembrie 2015. 
 
ADIMIS DE  COMISIA Comisia 
pentru agricultură silvicultură şi 
dezvoltare rurală din Senat ,  
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice din Camera 
Deputatilor 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Potrivit art. 107 din Tratatului de 
aderare la Uniunea Europeana, 
sunt incompatibile cu piaţa 
internă ajutoarele acordate de 
state, sub orice formă, care 
denaturează sau ameninţă să 
denatureze concurenţa prin 
favorizarea anumitor 
întreprinderi sau a producerii 
anumitor bunuri. 
Astfel, potrivit art. 3 din 
Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 77/2014, orice 
intenţie de instituire a unei 
măsuri de ajutor de stat nou se 
notifică Comisiei Europene. 
Ajutorul de stat nou, supus 
obligaţiei de notificare, poate fi 
adoptat şi acordat numai după 
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stat numai după parcurgerea 
procedurilor în domeniul 
ajutorului de stat, în 
conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.77/2014 privind 
procedurile naţionale în 
domeniul ajutorului de stat, 
precum şi pentru modificarea şi 
completarea Legii concurenţei 
nr.21/1996. 

autorizarea acestuia de către 
Comisia Europeană. 
 
 

11.  Art.32. – (1) Din bugetul 
aprobat Ministerului 
Transporturilor, la capitolul 
84.01 „Transporturi", articolul 
40.05 „Subvenţii pentru 
transportul de călători cu 
metroul", se suportă şi 
subvenţiile aferente lucrărilor 
executate şi neplătite în anul 
2014. 
(2) În bugetul Ministerului 
Transporturilor pe anul 2015, la 
capitolul 84.01 „Transporturi”, 
titlul 51 „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice”, 
alineatul 51.01.55 „Întreţinerea 
infrastructurii feroviare publice” 
este cuprinsă suma de 850.000 
mii lei pentru Compania 
Naţională de Căi Ferate 
„C.F.R.” S.A., sumă care va fi 
utilizată cu prioritate pentru 
plata obligaţiilor către bugetul 

La articolul 32, după alin (5)  
se introduce un nou alin. (6), 
cu următorul conținut: 
 
 
6) Se suplimentează bugetul 
Ministerului Transporturilor 
cu sumele prevăzute în 
Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului pentru 
Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România.  
 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului Anexa 3/13 cu 
suma alocată Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din 
România. 

Funcţionarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România 
care funcţionează în prezent în 
subordinea Secretariatului 
General al Guvernului şi-a 
demonstrat totala ineficienţă în 
a finaliza obiective de investiţii 
în infrastructura rutieră, în a 
demara proiecte noi de investiţii 
şi în a creşte rata de absorbţie 
a fondurilor europene 
nerambursabile. Mai mult, 
numeroase proiecte de 
infrastructură rutieră sunt 
derulate la nivelul Ministerului 
Transporturilor, creând o 
paralelisme instituţionale şi 
ineficacitate în modernizarea 
infrastructurii rutiere.  
 

Se propune  respingerea 
amendamentului. 
Sumele alocate prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pentru Compania 
Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România 
au in vedere prevederile 
Ordonantei de  urgenta a 
Guvernului nr. 84/2003, 
pentru înfiinţarea Companiei 
Naţionale de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România 
- S.A. prin reorganizarea Regiei 
Autonome "Administraţia 
Naţională a Drumurilor din 
România", cu modificarile si 
completarile ulterioare, care 
reglementeaza alocarea de 
fonduri de la bugetul de stat 
pentru reabilitarea autostrăzilor 
şi drumurilor naţionale, 
proiectarea , repararea, 
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general consolidat, fondul de 
risc şi a plăţii ratei de capital, 
dobânzilor, comisioanelor şi a 
altor costuri aferente 
împrumutului, contractat în 
baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.86/2012 pentru 
aprobarea Acordului de 
garanţie dintre România şi 
Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
semnat la Bucureşti la 28 
noiembrie 2012, privind 
garantarea în proporţie de 
100% a obligaţiilor aferente 
Acordului de împrumut 
(Restructurarea financiară a 
Companiei Naţionale de Căi 
Ferate "C.F.R." - S.A.) dintre 
Compania Naţională de Căi 
Ferate „C.F.R." - S.A. şi Banca 
Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare în 
valoare de până la 175.000.000 
euro, aprobată prin Legea 
nr.93/2013. 
(3) În bugetul Ministerului 
Transporturilor la capitolul 
84.01 „Transporturi” titlul 55 
„Alte transferuri”, alineatul 
55.01.12 „Investiţii ale agenţilor 
economici cu capital de stat” 
este cuprinsă și suma de 
10.341 mii lei, sumă ce se 

 
Autorul amendamentului:  
Deputat Mircea Nicu TOADER 
Grupul parlamentar al PDL din 
Camera Deputaţilor 

exploatarea, dezvoltarea, 
modernizarea şi construcţia de 
autostrăzi şi drumuri naţionale, 
întreţinerea infrastructurii 
rutiere, inclusiv pentru 
rambursări de credite, de plăţi 
de dobânzi şi de comisioane, 
precum şi pentru plata sumelor 
stabilite prin hotărârile 
judecătoreşti având ca obiect 
realizarea obiectivelor de 
investiţii finanţate de la bugetul 
de stat. 
Nu se precizează anexele, 
diviziunile clasificatiei bugetare 
care de unde se propune 
diminuarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului și majorarea 
bugetului  Ministerului 
Transporturlilor, precum și 
proiectele/programele care se 
preiau în finanțare de Ministerul 
Transporturilor 
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repartizează Companiei 
Naționale Administrația 
Porturilor Dunării Maritime SA 
Galați în vederea efectuării 
plății stabilite prin Decizia 
nr.45/6.01.2012 pronunțată de 
Tribunalul Galați în dosarul 
nr.10.320/121/2010. 
(4) În bugetul Ministerului 
Transporturilor la capitolul 
84.01 „Transporturi", titlul 72 
„Active financiare", articolul 
72.01 „Active financiare" 
alineatul 72.01.01 „Participare 
la capitalul social al societăţilor 
comerciale", este cuprinsă 
suma de 110.000 mii lei în 
vederea majorării contribuţiei 
statului la capitalul social al 
Societății Comerciale 
Telecomunicații CFR S.A., cu 
respectarea procedurilor în 
domeniului ajutorului de stat. 
(5) Suma prevăzută la alin.(4) 
se utilizează de către 
Societatea Comercială 
Telecomunicații CFR S.A. 
numai pentru plata datoriilor 
acesteia către bugetul general 
consolidat. 
 

12.  Art.35. – (1) Se autorizează 
Ministerul Economiei să 
repartizeze creditele bugetare 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Economiei cu suma de 600 mii 

 Prin legea 360 pe 2013 care 
transpune Directiva 
2009/119/CE România s-a 

Se propune  respingerea 
amendamentului. Sursa de 
acoperire a plusului de 
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și creditele de angajament 
departamentelor, înfiinţate în 
baza prevederilor art.4 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.96/2012, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare şi să le 
comunice Ministerului 
Finanţelor Publice în termen de 
10 zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei legi. 
(2) Se autorizează Ministerul 
Economiei să efectueze în tot 
cursul anului, redistribuiri de 
credite de angajament 
neutilizate şi virări de credite 
bugetare în cadrul bugetului 
aprobat pe anul 2015 între 
acesta şi departamentele 
înfiinţate în baza prevederilor 
art.4 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.96/2012, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.71/2013, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu 
încadrare în sumele aprobate 
pe fiecare titlu de cheltuieli. 

lei pentru înființarea Entității 
Centrale de Stocare. 
 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 600 mii lei suma 
prevazută în Legea bugetului 
de stat pe anul 2015, la 
capitolul 1201 – Alte impozite 
şi taxe generale pe bunuri şi 
servicii.  
 
 
Autor: Deputat PDL Bode 
Lucian Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

obligat (art. 20 din Legea 
360/2013) să înfiinţeze 
Entitatea Centrală de Stocare. 
Aceasta este necesară pentru 
consolidarea, menţinerea şi 
supravegherea unui nivel minim 
de rezerve de ţiţei şi produse 
petroliere, în vederea protejării 
populaţiei în condiţiile apariţiei 
unei situaţii critice. 
 

cheltuieli este eronata intrucat 
se propune diminuarea 
veniturilor bugetului de stat , 
ceea ce conduce la majorarea 
deficitului bugetar. 
Potrivit Legii nr.360/2013, 
privind constituirea şi 
menţinerea unui nivel minim de 
rezerve de ţiţei şi de produse 
petroliere, entitatea centrală de 
stocare prevăzută la art. 8 alin. 
(1) lit. a), din lege se infiinteaza 
de Guvern la propunerea 
autorităţii competente. 
Intrucat nu a fost  aprobat un 
act normativ de infiintare a 
acestei entitati nu poate fi avuta 
in vedere alocarea de sume cu 
aceasta destinatie. 
Potrivit art.14 din Legea privind 
finantele publice nr.500/2002, 
nici o cheltuială nu poate fi 
înscrisă în bugetul de stat şi nici 
angajată şi efectuată din aceste 
bugete, dacă nu există bază 
legală pentru respectiva 
cheltuială. 
 
 

13.  Art.40. – (1) În termen de 30 de 
zile calendaristice de la 
aprobarea bugetului de stat, 
precum şi de la aprobarea 

La art. 40, după alin. (4) se 
introduce un nou alin. (5) cu 
următorul cuprins: 
 

Creșterea transparenţei în 
utilizarea banilor publici prin 
publicarea tuturor alocărilor 
bugetare în Monitorul Oficial al 

Se propune  respingerea 
amendamentului. 
Potrivit art.9 alin (6) din 
Ordonanta de urgenta a 
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rectificărilor bugetare anuale, 
ordonatorii de credite au 
obligaţia de a notifica 
prestatorilor, executanţilor şi 
furnizorilor valoarea maximă în 
limita căreia se pot executa 
lucrări, presta servicii şi livra 
bunuri, valoare calculată ca 
diferenţă între creditele 
bugetare aprobate şi sumele 
aferente plăţilor restante, 
precum şi reţinerea prevăzută 
la art.21 alin.(5) din Legea 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) Ordonatorii de credite au 
obligaţia de a întocmi şi de a 
actualiza, după caz, împreună 
cu prestatorii, executanţii şi 
furnizorii, graficele de 
execuţie/livrare, atât fizice, cât 
şi valorice, anexe la contracte, 
aferente anului 2015, în funcţie 
de valoarea maximă calculată 
conform prevederilor alin.(1). 
(3) Se interzice ordonatorilor de 
credite recepţionarea de 
servicii, lucrări şi produse peste 
valoarea maximă calculată şi 
notificată conform prevederilor 
alin (1). 
(4) Prevederile alin.(1)-(3) se 
aplică şi operatorilor economici 
cu capital majoritar de 

 
(5) Aprobarea proiectelor 
depuse de către unităţile 
admnistrativ teritoriale şi 
transferul sumelor către 
aceste instituții finanțate din 
Programul National de 
Dezvoltare Locală se va 
realiza prin ordin de ministru 
al Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administrației 
Publice care se va publica în 
Monitorul Oficial al României.  
 
 
Autorul amendamentului:  
Deputat Gheorghe 
IALOMIŢIANU 
Grupul parlamentar al PDL 
din Camera Deputaților 

României. Guvernului nr. 28/ 2013, pentru 
aprobarea Programului naţional 
de dezvoltare locală cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice centralizează 
propunerile transmise de 
consiliile judetene, detaliate pe 
obiective de investiţii în 
continuare şi obiective de 
investiţii noi, pentru anul în 
curs, pe baza criteriilor de 
prioritizare, 
şi în baza datelor deţinute şi a 
analizelor proprii de 
specialitate, întocmeşte lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare, listă care se aprobă 
prin ordin al ministrului 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice. 
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stat/regiilor autonome care 
beneficiază/derulează prin 
bugetul propriu sume alocate 
de la bugetul de stat. 

14.  Art.44. – (10) Se interzice 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice şi Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor Climatice să 
execute lucrări de investiţii în 
cadrul Programului naţional de 
dezvoltare a infrastructurii. 

 Se propune eliminarea 
alineatului (10) al art.44  
 
 
 
Autor: Deputat PNL – Varga 
Lucia-Ana 

În momentul de faţă există 
obiective de investiţii derulate în 
cadrul programului naţional de 
dezvoltare a infrastructurii, care 
necesită a fi finalizate, inclusiv 
lucrări de apărare împotriva 
inundaţiilor, iar orice măsură de 
îngheţare a programului în anul 
2015 ar duce  la generarea 
unor costuri ulterioare  ridicate, 
legate de conservarea lucrărilor 
si remedierea deficienţelor 
cauzate de nefuncţionarea 
obiectivelor 
 
 

 

Se propune respingerea 
amendamentului, intrucat: 
Nu se precizează sursa de 
finanțare ceea ce contravine 
prevederilor art.138, alin.(5)   
din Constituţia României 
republicată, potrivit căruia „nicio 
cheltuială nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare”. 
Totodată precizăm că în 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației 
Publice și în bugetul 
Ministerului Mediului și 
Schimbărilor Climatice nu sunt 
prevăzute sume cu această 
destinație. 

15.  Articol nou 
art. 451 

Articol nou 
După articolul 45 se introduce 
un articol nou, art. 451, cu 
următorul cuprins: 
(1)Academia Oamenilor de 
Ştiinţă din România  
 este ordonator principal de 
credite, potrivit  prevederilor din 
Legea nr 168/2014 de aprobare 
a Ordonanţei Guvernului nr. 92 
din 27 august 2013 privind 
reglementarea unor măsuri 

Prin promulgarea Legii nr. 
168/2014 AOSR redevine 
ordonator principal de credite 
 
Nu sunt solicitate finanţări 
suplimentare, doar schimbarea 
ordonatorului principal de 
credite din Ministerul Educaţiei 
Naţionale  în AOSR. 
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bugetare. 
(2) Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice şi Ministerul 
Educaţiei Naţionale să 
efectueze modificările ce se 
impun în Legea bugetului pe 
anul 2015. 
 
 

Autor: 
Senator PSD Ecaterina 

Andronescu 
 

16.  Art.49. - (1) Suplimentar faţă de 
sumele reţinute conform 
prevederilor art.21 din Legea 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
ordonatorii principali de credite 
ai bugetului de stat nu 
repartizează şi nu pot angaja şi 
utiliza sumele prevăzute în 
anexa nr.4, detaliate pe 
ordonatori principali de credite 
şi în cadrul acestora pe titluri de 
cheltuieli.  
(2) Repartizarea sumelor 
prevăzute în anexa nr.4, se 
poate realiza de către 
ordonatorii principali de credite 
lunar, în mod eşalonat pe o 
perioada de şase luni, începând 
cu luna martie, numai după 
aprobarea deblocării acestora 

Articolul 49 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
Art.49. - (1) În semestrul I 
2015 cheltuielile cu 
investițiile vor fi angajate de 
ordonatorii principali de 
credite în proporție de 60% 
din creditele bugetare 
aprobate. 
(2) În anul 2015 se 
exceptează de la prevederile 
Art. 21 (5) din Legea 
nr.500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și 
completările ulterioare 
cheltuielile cu investițiile. 
 
 
 
 

Se propune eliminarea Art. 49 
alineatele 1 şi 2 deoarece se 
produc efecte negative privind 
funcționarea instituțiilor publice 
şi se îngreunează derularea 
proiectelor de investiții. Prin 
amendamentul propus se 
urmărește evitarea întârzierilor 
privind angajarea cheltuielilor 
pentru investiții. 
Având în vedere că în 2015 
creșterea economică 
prognozată are ca motor de 
creștere investițiile este corect 
ca acestor cheltuieli să se 
acorde o atenție sporită. Se va 
evita situația din 2013-2014 
când cheltuielile cu investițiile 
au fost diminuate în mod 
semnificativ cu efecte negative 
asupra creșterii economice şi a 

Se propune  respingerea 
amendamentului. 
Propunerea de blocare a 
sumelor prevazute in anexa 
nr.4 are in vedere asigurarea 
unei executii bugetare prudente 
astfel incat sa se asigure 
incadrarea in deficitul bugetar. 
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de către Guvern, prin 
Memorandum, cu avizul 
Ministerului Finanţelor Publice, 
în funcţie de gradul de realizare 
a veniturilor fiscale şi 
cheltuielilor bugetare. 

Autorul amendamentului:  
Deputat Gheorghe 
IALOMIŢIANU 
Grupul parlamentar al PDL din 
Camera Deputaților 

locurilor de muncă din sectorul 
privat. 

17.  Art. 49 alin. (3) nou Se propune introducerea unui 
nou alin. la articolul 49, alin 3: 
cu urmatorul cuprins: 
 
 „(3) Se suplimentează de la 
bugetul de stat, bugetul 
prevăzut pentru Ministerul 
Educaţiei Naţionale cu suma de 
450.000 (mii de lei) pentru 
finanţarea Contului Educaţional. 
Conform art. 356 din LEN 
1/2011, fiecare nou născut 
trebuie să primească 500 de 
euro în contul pentru educaţia 
permanentă.” 
  
Sursa de finanţare: Majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1, 
Cap. 1001, „Taxa pe valoare 
adăugată”. 
 
Autori: Comisia pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport din Senat, Comisia 
pentru invatamant, stiinta, 
tineret si sport din Camera 
Deputatilor   
Raluca Turcan, Sanda-Maria 

Fiecare nou născut trebuie să 
primească 500 de euro în 
CONTUL PENTRU EDUCAŢIA 
PERMANENTĂ. Această 
prevedere nu se aplică. Prin 
această iniţiativă, România 
poate asigura viitorul a 
aproximativ 200.000 de nou-
născuţi anual.  
 

Măsura a fost prorogata pana la  
31 dec 2016 prin OuG 
nr.83/2014. 
Finantarea ar fi trebuit să se 
facă din bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecției 
Sociale și Persoanelor 
Vârstnice și nu din bugetul 
MEN. 
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Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – 
Camera Deputaţilor. Maria 
Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  
Roxana-Florentina Anuşca,  
Vasile Berci,  Nechita-Adrian 
Oros,   Radu Zlati Grupul 
Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 

18.   
Capitolul IV Priorităţi Naţionale  
nou  
 
art. 56 alin I  în proiectul de 
lege bugetul de stat pe anul 
2015 nou  
 
Ministerul  Justiţiei 
Anexa nr. 3/17 
 
 

Se propune introducerea 
unui capitol nou Capitolul IV  
si a unui articol  nou 56 cu 
urmatorul cuprins: 
 
Art.56 – I 
(1) În anul 2015 se alocă un 
procent de 3% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
 sectoriale şi structurale din 
domeniul justiţiei. 
(2) Bugetul ordonatorului 
principal de credite şi anexa 
respectivă se modifică 
corespunzător. 
 
 
Sursa de finantare:  
Bugetul de stat,  
Fonduri externe 
nerambursabile. 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Tudor Ciuhodaru, 

Necesitatea finanţării curente şi 
de capital din domeniul justiţiei, 
în acord cu obiectivele asumate 
şi cu cerinţele interne şi 
europene, impune mărirea 
alocărilor bugetare pentru acest 
domeniu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Nu sunt precizate concret 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite ai bugetului de stat 
de la care se propune 
diminuarea pentru asigurarea 
sursei de finantare. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 21 - 

Grup PP-DD 
Deputat Daniel Fenechiu, Grup 
PP-DD 
 
 

precum şi alineate. 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
- alocarea unui procent din PIB  
pentru finanţarea politicilor 
publice sectoriale şi structurale 
din domeniul justiţiei contravine 
prevederilor art.21 alin.(2) din 
Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare, nr.69/2010, potrivit 
cărora „prealocarea unor sume 
bugetare cu destinaţie specială 
unor ordonatori principali de 
credite sau unor sectoare nu 
este permisă”;  
 
 

19.   
Capitolul IV Priorităţi Naţionale  
nou  
 
art. 56 alin II  în proiectul de 

Se propune introducerea 
unui capitol nou Capitolul IV  
si a unui articol  nou 56 cu 
urmatorul cuprins: 
 

   Necesitatea finanţării cu 
prioritate a cheltuielilor de 
capital din domeniul apărării, 
pentru finanţarea programelor 
de înzestrare cu tehnică militară 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Nu sunt precizate concret 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite ai bugetului de stat 
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lege bugetul de stat pe anul 
2015 nou  
 
Ministerul  Apărării Naţionale 
 
Anexa nr. 3/18 
Capitolul 60 Aparare 
Titlul 70-71 

Art.56 – II 
(1) În anul 2015 se alocă un 
procent de 3% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 
domeniul apărării. 
(2) Bugetul ordonatorului 
principal de credite şi anexa 
respectivă se modifică 
corespunzător. 
(3) Cheltuielile legate de 
participarea forţelor armate 
române la operaţiunile în 
străinătate sub egida ONU, 
OSCE, NATO, Uniunii 
Europene sau în cadrul unor 
coaliţii multinaţionale vor fi 
suportate din alte fonduri 
guvernamentale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat,  
Bugetul Ministerului  
 
Autorul amendamentului : 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
din Senat, Comisia pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională                                                                                                                                                                 
din Camera Deputatilor 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup PP-DD 

modernă, este în acord cu 
obiectivele asumate şi cerinţele 
interne şi internaţionale şi 
impune mărirea alocărilor 
bugetare pentru acest domeniu. 
 
   Necesitatea respectării 
angajamentelor internaţionale 
ale României în domeniul 
apărării şi securităţii. 
 
 
 
Amendament respins de  
Comisia pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă 
naţională di Senat, Comisia 
pentru apărare, ordine  
publică şi siguranţă naţională                                                                                                                                                                 
din Camera Deputatilor 

de la care se propune 
diminuarea pentru asigurarea 
sursei de finantare. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
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- alocarea unui procent din PIB  
pentru finanţarea politicilor 
publice sectoriale şi structurale 
din domeniul apararii contravine 
prevederilor art.21 alin.(2) din 
Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare, nr.69/2010, potrivit 
cărora „prealocarea unor sume 
bugetare cu destinaţie specială 
unor ordonatori principali de 
credite sau unor sectoare nu 
este permisă”;  
 
 

20.  Capitolul IV Priorităţi Naţionale  
nou  
 
art. 56 alin III în proiectul de 
lege bugetul de stat pe anul 
2015 nou  
 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr.3/25 
 

Se propune introducerea 
unui capitol nou Capitolul IV  
si a unui articol  nou 56 cu 
urmatorul cuprins: 
 
Art.56 – III 
(1) În anul 2015 se alocă un 
procent de 6% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 
domeniul educaţiei  şi un 
procent de 1% din PIB pentru 
activitatea de cercetare 
ştiinţifică, în conformitate cu 
prevederile art. 8 din Legea 
Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 
(2) În acest procent sunt incluse 
fondurile alocate domeniului 
educaţiei prin bugetul 
Ministerulului Educaţiei 

   Legea 1/2011 prevede 
alocarea a cel puţin 6% din PIB, 
iar orice alocare sub această 
suma este ilegală şi 
insuficientă. 
   Un lucru este cert: România 
este ţara cu peste 150000 de 
neştiutori de carte, cu un 
nedorit loc fruntaş printre ţările 
europene, ţara în care peste 
40% din adolescenții de 15 ani 
au dificultăţi  în citirea unui text 
şi în care 40% din elevi au 
acasă mai puţin de 10 cărți. 
   Pentru învăţământul 
universitar sumele alocate 
vizează respectarea 
prevederilor Statutului 
Studentului şi a Legii nr. 1/2011 
a Educaţiei Naţionale privind 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Nu sunt precizate concret 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite ai bugetului de stat 
de la care se propune 
diminuarea pentru asigurarea 
sursei de finantare. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
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Naționale, precum şi sumele 
alocate în sistem descentralizat 
la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor, 
municipiului Bucureşti şi 
judeţelor pentru finanţarea 
tipurilor de cheltuieli, potrivit 
legii, în domeniul educaţiei. 
 (4) Bugetele ordonatorilor 
principali de credite şi anexele 
care vizează domeniul 
educaţiei şi cercetării se 
modifică corespunzător.” 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat,  
Fonduri externe 
nerambursabile. 
 
Autorul amendamentului : 
Comisia pentru invatamant, 
stiinta, tineret si sport din 
Senat, Comisia pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport din Camera Deputatilor   
Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup PP-DD 

facilităţile acordate studenţilor şi 
valoarea burselor, 
printre care se numără 
creşterea subvenţiei pentru 
cămine şi cantine cu 30%, 
precum şi construcţia de noi 
cămine studenţeşti, asigurându-
se astfel accesul categoriilor 
defavorizate la învăţământul 
superior ce a fost asumat 
indirect prin Programul de 
guvernare 2013-2014, în care 
este prevăzut "accesul liber şi 
egal la educaţie şi la sănătate şi 
care să asigure cetăţenilor 
români o viaţă demnă". 
   Pentru învăţămânatul 
preuniversitar se vor putea 
realiza  investiţii în construirea 
campusurilor şcolare destinate 
asigurării serviciilor de educaţie 
până la nivel liceal (burse, 
cantine, cămin şi/sau transport 
zilnic asigurat), precum şi în 
construirea şi reabilitarea 
bazelor sportive, respectiv a 
secţiilor sportive de la nivelul 
unităţilor de învăţământ. Anul 
2015 trebuie să fie anul în care 
să se realizeze adecvat atât 
accesul la şcoală a copiilor din 
mediul rural, cât şi calitatea 
condiţiilor de învăţământ. 
 

alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
- alocarea unui procent din PIB  
pentru finanţarea politicilor 
publice sectoriale şi structurale 
din domeniul educatiei si 
cercetarii contravine 
prevederilor art.21 alin.(2) din 
Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare, nr.69/2010, potrivit 
cărora „prealocarea unor sume 
bugetare cu destinaţie specială 
unor ordonatori principali de 
credite sau unor sectoare nu 
este permisă”;  
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   . 
21.  Capitolul IV Priorităţi Naţionale  

nou  
 
art. 56 alin IV  în proiectul de 
lege bugetul de stat pe anul 
2015 nou  
 
Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa nr.3/19 
 

Se propune introducerea 
unui capitol nou Capitolul IV  
si a unui articol  nou 56 cu 
urmatorul cuprins: 
 
Art.56 – IV 
 
(1) În anul 2015 cheltuielile 
pentru finanţarea activităţii de 
ordine publică se asigură din 
fonduri bugetare în limita a  cel 
puţin 3 % din PIB. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul de stat, 
Fonduri externe 
nerambursabile, 
Bugetul Ministerului. 
 
Autorul amendamentului : 
Comisia pentru apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională 
din Senat, Comisia pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională                                                                                                                                                                 
din Camera Deputatilor 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup PP-DD 
 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
completarea deficitului de 
mijloace tehnice al MAI, precum 
şi pentru desfăşurarea în 
condiţii optime a misiunilor 
specifice.  
 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Nu sunt precizate concret 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite ai bugetului de stat 
de la care se propune 
diminuarea pentru asigurarea 
sursei de finantare. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
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„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
- alocarea unui procent din PIB  
pentru finanţarea activităţii de 
ordine publică contravine 
prevederilor art.21 alin.(2) din 
Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare, nr.69/2010, potrivit 
cărora „prealocarea unor sume 
bugetare cu destinaţie specială 
unor ordonatori principali de 
credite sau unor sectoare nu 
este permisă”;  
 
 

22.  Capitolul IV Priorităţi Naţionale  
nou  
 
art. 56 alin  V  în proiectul de 
lege bugetul de stat pe anul 
2015 nou  
 
Ministerul  Sănătăţii 
Anexa nr.3/26 
 

 
Se propune introducerea 
unui capitol nou Capitolul IV  
si a unui articol  nou 56 cu 
urmatorul cuprins: 
 
Art.56 – V 
(1) Alocarea a 6% din PIB 
(42.580,86 milioane RON, 
echivalentul a 9.677,75 
milioane euro). 
În anul 2015, din procentul de 
6%, un procent de 5% din PIB 
se alocă pentru finanţarea 
politicilor publice sectoriale şi 

   Necesitatea finanţării curente 
şi de capital din domeniul 
sănătăţii, în acord cu 
obiectivele asumate şi cu 
cerinţele interne şi europene, 
impune mărirea alocărilor 
bugetare pentru acest domeniu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Nu sunt precizate concret 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite ai bugetului de stat 
de la care se propune 
diminuarea pentru asigurarea 
sursei de finantare. 
- Potrivit art. 17, alin. (21) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
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structurale din domeniul 
sănătăţii şi un procent de 1% 
din PIB pentru infrastructură în 
domeniul sănătăţii. 
(2)Bugetele ordonatorilor 
principali de credite şi anexele 
care vizează domeniul sănătăţii 
se modifică corespunzător. 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul de stat, 
Fonduri externe 
nerambursabile. 
 
Autorul amendamentului : 
Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup PP-DD 
 
 

bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
- alocarea unui procent din PIB  
pentru finanţarea politicilor 
publice sectoriale şi structurale 
din domeniul sănătăţii si pentru 
infrastructură în domeniul 
sănătăţii contravine prevederilor 
art.21 alin.(2) din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare, 
nr.69/2010, potrivit cărora 
„prealocarea unor sume 
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bugetare cu destinaţie specială 
unor ordonatori principali de 
credite sau unor sectoare nu 
este permisă”;  
 

23.  Capitolul IV Priorităţi Naţionale  
nou  
 
art. 56 alin  VI  în proiectul de 
lege bugetul de stat pe anul 
2015 nou  
 
Ministerul  Public 
 
Anexa nr. 3/29 
Direcţia Naţională Anticorupţie 
 

Se propune introducerea 
unui capitol nou Capitolul IV  
si a unui articol  nou 56 cu 
urmatorul cuprins: 
 
Art.56 – V 
 
În anul 2015 se alocă 110.000 
mii RON pentru finanţarea 
activităţilor de  prevenire, 
descoperire şi sancţionare a 
faptelor de corupţie în cadrul 
Ministerului  Public. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat 
 
Autorul amendamentului 
Deputat Tudor Ciuhodaru, Grup 
PP-DD 
Deputat Daniel Fenechiu, Grup 
PP-DD 

   Necesitatea finanţării 
cheltuielilor aferente prevenirii, 
descoperirii şi combaterii 
corupţiei la toate nivelurile, 
având în vedere că DNA, prin 
activitatea sa, contribuie la 
reducerea corupţiei, în sprijinul 
unei societăţi democratice 
apropiate de valorile europene. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Nu sunt precizate concret 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite ai bugetului de stat 
de la care se propune 
diminuarea pentru asigurarea 
sursei de finantare. 

24.  Anexa nr.1 - BUGETUL DE 
STAT pe anii 2013-2018 –
SINTEZA 
 
Cap.3501, Subcap.06 
Incasari rezultate din 
valorificarea bunurilor 

Se modifica si va avea 
urmatorul continut: 
 
SINTEZA Cap.3501, 
Subcap.06 
Incasari rezultate din 
valorificarea bunurilor 

Cap.3501, subcap.06 din 
SINTEZA,  nu se justifica ca 
pozitie distincta in bugetul de 
stat, mai ales ca din anul 2013 
nu mai beneficiaza de atentie, 
neavand pozitii completate in 
buget. 

 
Potrivit prevederilor art.12 din 
Legea nr.500/2002, privind 
finanțele publice    „veniturile şi 
cheltuielile bugetare se înscriu 
şi se aprobă în buget pe surse 
de provenienţă şi, respectiv, pe 
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confiscate ca urmare a 
savarsirii infractiunilor la 
regimul drogurilor si 
precursorilor  
 

confiscate de Parchetul de pe 
langa Inalta Curte de Casatie 
si Justitie a Romaniei, din 
care: 
 
   -venituri din valorificarea 
bunurilor confiscate de 
Directia Nationala 
Anticoruptie:  
 
 
Autorul amendamentului 
Deputat PNL – Vasile Horga 

Se impune insa ca in locul 
aestei pozitii sa fie introdusa o 
noua pozitie care priveste lupta 
anticoruptie din Romania care 
in ultima perioada a devenit din 
ce in ce mai evidenta. Ca 
urmare a acestui fapt se 
impune a se cunoaste care este 
gradul de recuperare ca venituri 
in bugetul de stat din sumele 
confiscate in urma ramanerii 
definitive a sentintelor 
pronuntate in procesele in care 
statul roman a fost prejudiciat. 
Totodata aceasta informatie 
este de utilitate publica si va da 
posibilitatea tuturor cetatenilor 
romani sau altor utilizatori 
interesati sa poata constata 
modul in care statul este 
preocupat de recuperarea 
pagubelor pricinuite prin 
comportamente care incalca 
legea. Se impune de asemenea 
sa existe o pozitie bugetara 
separata care sa evidentieze 
aportul adus de DNA in ce 
priveste venituri din confiscari 
efectuate de aceasta structura 
a Parchetului, avand in vedere 
rezultatele obtinute de aceasta 
pana in prezent. 
 

categorii de cheltuieli, grupate 
după natura lor economică şi 
destinaţia acestora, potrivit 
clasificaţiei bugetare”. 

Astfel în condițiile în care 
în anul 2013 s-au realizat 
încasări la subcapitolul 
„Incasari rezultate din 
valorificarea bunurilor 
confiscate ca urmare a 
savarsirii infractiunilor la 
regimul drogurilor si 
precursorilor”, cod 35.01.06, nu 
se justifică eliminarea acestui 
subcapitol din clasificația 
bugetară.  

Clasificația indicatorilor 
privind finanțele publice a fost 
aprobată, prin Ordinul 
ministrului finanțelor publice 
nr.1954/2005, ținând cont,  atât 
la partea de venituri cât și la 
cea de cheltuieli, de prevederile 
Manualului de statistica 
finanţelor publice, ediţia 2001, 
editat de FMI si cu Sistemul 
European de Conturi, ESA 95. 
În acest sens veniturile sunt 
clasificate pe categorii de taxe 
și impozite și nu după instituțiile 
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care le încasează sau stabilesc 
o anumită creanță. 

De asemenea precizăm 
că în execuția bugetului de stat 
pentru evidențierea încasărilor 
din bunuri confiscate există 
subcapitolul „Incasari din 
valorificarea bunurilor 
confiscate, abandonate si alte 
sume constatate odata cu 
confiscarea potrivit legii”, cod 
35.01.03, unde în primele 11 
luni ale anului 2014 au fost 
realizate încasări în sumă de  
40,9 milioane lei.    

Adaugam faptul ca o 
astfel de pozitie nu ar reflecta 
realitatea intrucât nu ar fi 
incluse sumele recuperate in 
numerar. 

 
 

25.  Anexa nr.2 - SINTEZA 
cheltuielilor pe surse de 
finanţare, capitole, subcapitole, 
paragrafe, titluri de cheltuieli, 
articole, alienate, după caz, pe 
anii 2013-2018 
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ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/09 Avocatul Poporului 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/09 
Avocatul Poporului 

Suplimentarea bugetului instituţiei 
Avocatul Poporului cu următoarea 
sumă totală  de 2389 mii lei, astfel: 
1. Bunuri şi servicii – suma 1737 

mii lei (respectiv 2660 mii lei 
faţă de 923 mii lei) 

2. Cheltuieli de capital – suma 
652 mii lei (respective 697 mii 
lei faţă de 45 mii lei) 

 
Autori: Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 

Ciprian Nica, Sorin Stragea, Florea 
Daniel – Deputaţi PSD 
Ibram Iusein, Ion Marocico - 
Deputaţi Minorităţi Naţionale 
 

Suplimentare totală – 2389 mii lei. 
Solicitarea este motivată de faptul 
că Legea de aprobare a 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 48/2014 a fost 
aprobată în data de 11 decembrie 
2014 de către Senat, în calitate de 
Cameră decizională. Această lege 
prevede crearea Mecanismului 
Naţional de Prevenire a Torturii ca 
un domeniu nou în cadrul instituţiei 
Avocatul Poporului şi respectiv o 
creştere cu 47% a numărului de 
posturi (total 147 faţă de 100 
posturi  la nivelul anului 2014). 
Precizăm că Ministerul Finanţelor 
a avut în vedere, la întocmirea 
proiectului de buget numai 99 
posturi ce trebuie finanţate. 
 
Sursa de finanţare: 
Va fi asigurată din rezerva 
bugetară. 
 
ADMIS de Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul de 
buget pe anul 2015 se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute apărute 
în timpul exerciţiului bugetar, pe 
bază de hotărâre de Guvern 
conform prevederilor art. 30 alin. 
(2) din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru anul 
2015 a fost dimensionată în 
concordanţă cu politica bugetară 
prudentă şi echilibrată cu obiective 
şi priorităţi bine definite, în vederea 
respectării ţintelor bugetare 
asumate. 

 



 

 

ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/11 Consiliul National al Audiovizualului 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 03/11. - Consiliul 
Naţional al Audiovizualului 

Suplimentarea bugetului 
Consiliului Naţional al 
Audiovizualului cu suma de 50 
mii lei. 

1. 15 mii lei pentru 
cheltuieli de personal 

2. 35 mii lei pentru 
cheltuieli 
administrative 

 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
 
 
Autori: : Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului  

Suplimentarea este necesară 
pentru Cheltuieli de personal, 
suma prevăzută în prezent fiind 
insuficientă.; solicitarea de 
suplimentare este justificată şi 
pentru Cheltuieli administrative 
privind sediul instituţiei, 
necesare pentru anul 2015. 
 
Admis de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară  prudentă şi 
echilibrată cu obiective şi 
priorităţi bine definite, în 
vederea respectării ţintelor 
bugetare asumate. 
 
-fondurile alocate Ministerului 
Finanțelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele specifice 
instituției pentru anul 2015. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/13 Secretariatul General al Guvernului - volumul 1 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Legea bugetului de stat pe anul 
2015 
 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr.03/13/12 Sustinerea 
cultelor 

 
 

Se suplimentează bugetul  
Secretariatului de Stat pentru 
Culte, cu suma de 200 mii lei 
pentru realizare obiectiv 
„construirea unei capele în 
cimitir din comuna Grăniceri”, 
judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv 
„construirea unei capele în 
cimitir din comuna Grăniceri”, 
judeţul Arad 
 
 
Se diminuează cu suma de 200 
mii lei 
Anexa 3/13/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără a 
se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 
 

2.  Legea bugetului de stat pe anul 
2015 
 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr.03/13/12 Sustinerea 
cultelor 

Se suplimenteză bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 500 mii lei 
pentru realizare obiectiv „ 
Reabilitare Biserica Ortodoxă 
Grăniceri”, judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 

Pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Biserica Ortodoxă 
Grăniceri  
 
Se diminuează cu suma de 500 
mii lei  
Anexa 3/13/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
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 administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL  
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
 

2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără a 
se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 

3.  Legea bugetului de stat pe anul 
2015 
 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr.03/13/12 Sustinerea 
cultelor 
 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 500 mii lei 
pentru realizare obiectiv 
„construirea unei capele în 
cimitir din comuna Seleuș”, 
judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv 
„construirea unei capele în 
cimitir din comuna Seleuș”, 
judeţul Arad 
 
Se diminuează cu suma de 500 
mii lei   
Anexa 3/13/5001/01  
CHELTUIELI CURENTE 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără a 
se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 

4.  Legea bugetului de stat pe anul 
2015 
 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 2.812.915,00 

pentru realizare obiectiv 
„restaurare şi consolidare 
Biserica Romano-Catolică 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr.03/13/12 Sustinerea 
cultelor 
 

lei pentru realizare obiectiv 
„restaurare şi consolidare 
Biserica Romano-Catolică 
comuna Buteni”, judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

comuna Buteni”, judeţul Arad 
 
 
Se diminuează cu suma de 
2.812.915,00 lei   
Anexa 3/13/5001/01  
CHELTUIELI CURENTE 
 

isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără a 
se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 

5.  Anexa 3/13/12 Secretariatul 
General al Guvernului/ Capitol 
5001/ Grupa 59/ Titlul XI Alte 
cheltuieli/ Alin. 12  Susţinerea 
cultelor 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
culte din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului, cu suma  
de  1.000 mii lei,  necesară 
pentru continuarea lucrărilor de 
construire a Catedralei  „Sf. 
Vinere” Zalău, judeţul Sălaj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Suma este necesară  pentru 
continuarea lucrărilor de 
construire a Catedralei  „Sf. 
Vinere” Zalău. 
 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 1.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 5000, Titlul 
XI, Alte cheltuieli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără a 
se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 
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Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

6.  Anexa 3/13/12 Secretariatul 
General al Guvernului/ Capitol 
5001/ Grupa 59/ Titlul XI Alte 
cheltuieli/ Alin. 12  Susţinerea 
cultelor 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
culte din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului, cu suma  
de  100 mii lei,  necesară pentru 
construire asezământ social în 
Parohia Ortodoxă” Naşterea 
Maici Domnului” Iaz, comuna 
Plopiş, judeţul Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
construirea asezământului 
social în Parohia Ortodoxă” 
Naşterea Maici Domnului” Iaz. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 100 mii lei suma 
prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 5000, Titlul 
XI, Alte cheltuieli 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără a 
se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 

7.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/02 
Grupa 59 /Titlul XI – Alte 
cheltuieli 
Articol 12 – Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 1.000 mii lei  
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Catedrala 
Ortodoxă “Nașterea Domnului”, 
municipiul Suceava, jud. 

Catedrala „Nașterea Domnului” 
din Suceava este o construcție 
demarată în 1991, ce se 
dorește a fi unicat nu numai în 
Bucovina, ci și în țară şi peste 
hotare. Guvernul României a 
alocat până acum suma de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
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Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

1.200 mii lei, restul sumelor 
prevenind din bugetul local al 
Municipiului Suceava. Valoarea 
totală a lucrărilor este de 
38.500 mii lei. Alocarea acestei 
sume ar însemna finalizarea 
construcției și sfințirea lăcașului 
de cult în 2015. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/13/01/5000/51/TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE cu 
suma de 1.000 mii lei. 

politica si strategie pe anul  
2015.  

8.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/02 
Grupa 59 /Titlul XI – Alte 
cheltuieli 
Articol 12 – Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 400 mii lei, 
destinată consolidării şi 
conservării picturii Bisericii, 
pentru Parohia Fierbinţi de Jos, 
judeţul Ialomiţa.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Suma este necesară executarii 
reparatiilor de subzidire şi  
decopertare şi pentru pictura 
Bisericii. Cheltuielile nu pot fi 
susţinute din veniturile parohiei. 
Biserica este declarată 
monument istoric. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu   400 mii lei a 
sumelor prevăzute  la anexa 
3/13/02, capitolul 5101, grupa 
71, titlul XIII, articolul 01, 
alineatul 30 ”Alte active fixe.” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015.  
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Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

9.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/02 
Grupa 59 /Titlul XI – Alte 
cheltuieli 
Articol 12 – Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 120 mii lei 
pentru consolidarea Bisericii 
Olari, pentru Parohia Drăgoeşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară efectuării 
lucrărilor de consolidare care 
trebuie începute urgent din 
cauza infiltrarii apei prin 
acoperiş şi a apariţiei fisurilor în 
ziduri. Parohia nu  poate 
susţine cheltuielile din veniturile 
proprii. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu   120 mii lei a 
sumelor prevăzute  la anexa 
3/13/02, capitolul 5101, grupa 
71, titlul XIII, articolul 01, 
alineatul 30 ”Alte active fixe.” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015.  

10.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/02 
Grupa 59 /Titlul XI – Alte 
cheltuieli 
Articol 12 – Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 mii lei 
necesară unor lucrări de 
conservare a picturii  pentru 
Bisericia “Sfântul Gheorghe”, 
Parohia Dridu Snagov, judeţul 
Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară efectuării 
unor lucrări de conservare a 
picturii la biserica monument 
istoric ce nu pot fi suportate din 
veniturile parohiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu   50 mii lei a 
sumelor prevăzute  la anexa 
3/13/02, capitolul 5101, grupa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015.  
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

71, titlul XIII, articolul 01, 
alineatul 30 ”Alte active fixe.” 

11.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/02 
Grupa 59 /Titlul XI – Alte 
cheltuieli 
Articol 12 – Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cusuma de 100 mii lei 
destinată consolidării şi 
conservării picturii Bisericii  
Mănăstirii Dridu cu Hramul 
“Acoperământul Maicii 
Domnului, Sfântul Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir (biserica 
mare), Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil (paraclisul)”, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 

Suma este necesară efectuării 
unor lucrări de conservare a 
picturii la biserica  Mănăstirii ce 
nu pot fi suportate din veniturile 
proprii. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu   100 mii lei a 
sumelor prevăzute  la anexa 
3/13/02, capitolul 5101, grupa 
71, titlul XIII, articolul 01, 
alineatul 30 ”Alte active fixe.” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015.  
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

12.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/02 
Grupa 59 /Titlul XI – Alte 
cheltuieli 
Articol 12 – Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 mii lei 
necesară unor lucrări de 
conservare a picturii pentru 
Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului”, pentru Parohia 
Răsimnici, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară efectuării 
unor lucrări de conservare a 
picturii la biserica monument 
istoric ce nu pot fi suportate din 
veniturile parohiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu   50 mii lei a 
sumelor prevăzute  la anexa 
3/13/02, capitolul 5101, grupa 
71, titlul XIII, articolul 01, 
alineatul 30 ”Alte active fixe.” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015.  

13.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/02 
Grupa 59 /Titlul XI – Alte 
cheltuieli 
Articol 12 – Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 350 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcție la Catedrala 
Ortodoxă “Sfinții Împărați 
Constantin și Elena și Sfântul 
Apostol Andrei”, municipiul 
Râmnicu Sărat, jud. Buzău. 
 

Pentru finalizarea construcției 
acesti lăcaș de cult este 
necesară suma de 5.400 mii lei 
și a primit o singură finanțare, în 
anul 2012, în sumă de 80 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu   350 mii lei a 
sumelor prevăzute  la Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015.  
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

3/13/01/5000/51/TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

14.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/02 
Grupa 59 /Titlul XI – Alte 
cheltuieli 
Articol 12 – Susținerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 1.200 mii lei 
pentru reabilitarea Bisericii 
“Sfântul Gheorghe”, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dănuţ CULEȚU, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea - conservarea 
picturii Bisericii Sfântul 
Gheorghe, având în vedere 
gradul avansat de degradare a 
picturii acestei Biserici.  Pictura 
bisericii a fost realizată în anul 
1932 de pictorul Nicolae 
Tonitza, iar în anul 2015 se 
împlinesc 100 de ani de la 
punerea pietrei de temelie a 
lăcaşului de cult. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/13/01/5000/51/TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015.  
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suma de 1.200 mii lei. 
15.  Secretariatul General al 

Guvernului 
Anexa 3/13/27 Cod 13 
ordonator 4283422, cod 
program 255, cod indicator 
3051, Cheltuiala de la bugetul 
de stat ce revine in medie la un 
lacas de cult pentru activitatile 
de asistenta sociala 
 
 
 

Mitropolia Ardealului 
Arhiepiscopia Sibiului  
 
Solicit suma de 50 mii de lei 
pentru Serviciul de Asistenţă 
Socială al Arhiepiscopiei 
Sibiului.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Raluca Turcan 
Grupul Parlamentar PDL – 
Camera Deputaţilor. 

Serviciul de Asistenţă Socială 
din cadrul Arhiepiscopiei Sibiul 
oferă sprijin persoanelor care 
provin din familii cu o situaţie 
economico-socială precară, 
tineri peste 18 ani care se 
pregătesc să părăsească 
sistemul de stat privind 
protecţia copilului, elevi şi 
studenţi cu risc de abandon 
şcolar, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice fără 
aparţinători sau cu aparţinători 
care nu îi pot îngriji. 
 
Sursa de finanţare: 
Majorarea sumelor prevăzute 
la Anexa 1, Cap. 1001, „Taxa 
pe valoare adăugată”. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015. 
De altfel, sursa de finanţare 
indicată este neclară.  

16.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/27 Cod 13 
ordonator 4283422, cod 
program 255, cod indicator 
3050, Cheltuiala de la bugetul 
de stat ce revine in medie la un 
lacas de cult pentru lucrarile de 
pictura 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 100 mii 
de lei pentru pictura interioara a 
Bisericii cu hramul „Sfinţii 
Arhangheli Mihail şi Gavril”, 
monument istoric. 
Sat Bogatu Român  
Judeţul Sibiu  
Arhiepiscopia Sibiului  
Mitropolia Ardealului 
 
Autori: Comisia pentru 

 Solicit admiterea 
amendamentului pentru pictura 
interioară a acestei biserici, 
monument istoric. 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la cod program 255, cod 
indicator 670159 Alte Cheltuieli 
şi suplimentarea cod indicator 
3050 Cheltuiala de la bugetul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Raluca Turcan 
Grupul Parlamentar PDL – 
Camera Deputaţilor. 

de stat ce revine in medie la un 
lăcaş de cult pentru lucrările de 
pictură 

17.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/27 Cod 13 
ordonator 4283422, cod 
program 255, cod indicator 
2223, Cheltuieli de la bugetul 
de stat din anul respectiv ce 
revin în medie la un lăcaş de 
cult aflat în construcţie. 

Solicit suma de 100 mii de lei 
pentru finalizare construcţiei  
Bisericii cu hramul „Învierea 
Domnului”, parohia Inferior IV 
din municipiul Sibiu. 
Arhiepiscopia Sibiului  
Mitropolia Ardealului 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Raluca Turcan 
Grupul Parlamentar PDL – 
Camera Deputaţilor. 

 Solicit admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea acestei biserici . 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la cod program 255, cod 
indicator 670159 Alte Cheltuieli 
şi suplimentarea cod indicator 
2223, Cheltuieli de la bugetul 
de stat din anul respectiv ce 
revin in medie la un lacas de 
cult aflat in construcţie. 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

18.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 

Elaborare studiu de Fezabilitate 
pentru largirea la 2 benzi pe 
sens a DN 15 Roznov – Bacau 
Suma estimata 1.000 mii lei 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie pe DN 15 Piatra-
Neamt – Bacau şi fluidizarea 
circulaţiei spre 
aeroportul Bacău, cel mai 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
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nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 01 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat  
Dragusanu Vasile Catalin  
PC-PLR 

apropiat de Piatra-Neamt.  
Este singura posibilitate viabila 
de a lega orasul Piatra Neamt 
de drumul european E 85, 
pentru 
deschiderea oportunităţilor 
economice. Acest drum nu a 
mai fost modernizat de peste 20 
ani, iar zona este evitata de 
investitori datorita infrastructurii 
rutiere slabe care nu permite un 
trafic eficient. 
Sursa de finantare:  
Veniturile obţinute din taxa de 7 
eurocenţi pe litru de carburant, 
în 
scopul asigurării resurselor 
financiare pentru construirea de 
infrastructură rutieră. 

stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art. 8 alin.(2) din Legea privind 
finantele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, veniturile bugetare nu 
pot fi afectate direct unei 
cheltuieli bugetare anume, cu 
excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite 
destinaţii distincte. 

19.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 51, ART 2 alin 
13, Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
22000 mii lei pentru finalizarea 
centurii ocolitoare a municipilui 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

 
Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 

pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
nu se precizeaza dubdiviziunea 
clasificației bugetare de unde se 
dorește redistribuirea. 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii  
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

20.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 51, ART 2 alin 
13, Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
5000 mii lei pentru 
modernizarea DN E85 Roman-
Suceava Siret  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 

Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
-nu se precizeaza dubdiviziunea 
clasificației bugetare de unde se 
dorește redistribuirea 
 

21.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 51, ART 2 alin 
13, Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
6000 mii lei pentru executie 
studiu fezabilitate –autostrada 
Bucuresti- Siret  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 

Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
-nu se precizeaza dubdiviziunea 
clasificației bugetare de unde se 
dorește redistribuirea. 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii  
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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22.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 51, ART 2 alin 
13, Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
3000 mii lei pentru executie 
lucrări ruta ocolitoare a mun 
Suceava pe tronsonul 
Cumpărătura-Ipoteşti-Salcia 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 

Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
- nu se precizeaza 
dubdiviziunea clasificației 
bugetare de unde se dorește 
redistribuirea. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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23.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
500 mii lei pentru lucrări de 
întreţinere la clădirile aflta in 
evidenta Directiei de Cultura a 
jud Suceava  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 

Sursa de finanţare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legala pentru 
finantarea unor astfel de lucrări 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii  
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

 
24.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 

General al Guvernului  
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2014 şi a acestei variante de 

Construcţia variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 



 
 
Nr. 
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Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Huedin 

ocolire cu suma de 40.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Máté András Levente, Erdei D. 
István - deputaţi UDMR 
László Attila, Végh Alexandru - 
senatori UDMR 

prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, iar autorităţile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 
şi întreţine. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

25.  Anexa 3/13/29  
Secretariatul General al 
Guvernului  
COD OBIECTIV 415 
 
AUTOSTRADA BRASOV-
CLUJ-BORS 
Propuneri 2015… 302.272 mii 
lei 

Propunem suplimentarea sumei 
prevăzute la nivelul creditelor 
de angajament 
 
AUTOSTRADA BRASOV-
CLUJ-BORS 
Propuneri 2015… 684.096 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
UDMR 

Construcţia autostrăzii 
Transilvania este un proiect 
demarat din 2004, de o 
deosebită importanţă pentru 
legarea Capitalei României de 
alte capitale europene. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse   prin  
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proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în raport 
cu sarcinile ce  îi revin  fiecărei 
institutii pe  anul  2015. 
- nu se precizeaza 
dubdiviziunea clasificației 
bugetare de unde se dorește 
redistribuirea. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

26.  Anexa 3/13/29  
Secretariatul General al 
Guvernului  
COD OBIECTIV 415 
 
AUTOSTRADA BRASOV-
CLUJ-BORS 
Propuneri 2015… 302.272 mii 
lei 

Propunem suplimentarea sumei 
prevăzute cu 500.000 mii lei 
pentru constructia sectiunii 3C 
Suplacu de Barcău – Borş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Suplimentarea fondurilor este 
necesară pentru finanţarea 
tronsonului Cluj-Napoca-
Oradea, o parte din acesta fiind 
deja aprobat, iar termenul de 
finalizare depăşit. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cseke Attila, Szabó Ödön, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália, Végh Alexandru – 
senatori UDMR 

5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse   prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în raport 
cu sarcinile ce  îi revin  fiecărei 
institutii pe  anul  2015. 
- nu se precizeaza 
dubdiviziunea clasificației 
bugetare de unde se dorește 
redistribuirea. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

27.  Anexa nr. 3/13/29  
Secretariatul General al 
Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Refacere şi consolidare DN 
19B Săcueni (jud. Bihor) – 
Nuşfalău (jud. Sălaj) 56 km 

Solicităm alocarea sumei de 
87.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cseke Attila, Szabó Ödön, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália, Végh Alexandru – 
senatori UDMR 

Starea drumului DN19B justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie de consolidare. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
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credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

28.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 
Modernizare DN 19E Biharea – 
Chiribiş 38,91 km  

Solicităm alocarea sumei de 
25.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cseke Attila, Szabó Ödön, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália, Végh Alexandru – 
senatori UDMR 

Starea drumului DN19E justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie urgentă de lucrări de 
modernizare. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
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Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

29.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Salonta 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 
Cseke Attila, Szabó Ödön, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália, Végh Alexandru – 
senatori UDMR 

Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
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alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

30.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Valea lui 
Mihai 

Solicităm alocarea sumei de 
5.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cseke Attila, Szabó Ödön, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália, Végh Alexandru – 
senatori UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
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anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

31.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă ocolitoare Marghita 

Solicităm alocarea sumei de 
15.000 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 
Cseke Attila, Szabó Ödön, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália, Végh Alexandru – 
senatori UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
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Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

32.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
COD OBIECTIV 1079 
 
 
Introducerea unei fişe de 

Solicităm suplimentarea sumei 
cu 20.000 mii lei  
 
Propuneri 2015...50.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
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investiţii noi 
Variantă ocolitoare Alesd Sud şi 
Nord 
 
Propuneri 2015....30.000 mii lei 

administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 
Cseke Attila, Szabó Ödön, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália, Végh Alexandru – 
senatori UDMR 

Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
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aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

33.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
COD OBIECTIV 1086 
 
Reabilitare DN 76 (E79) Deva 
Oradea km 0+000-km 184+390 
Propuneri 2015...150.558 mii lei 

Solicităm suplimentarea 
sumelor alocate lucrărilor de 
reabilitare cu suma cu 100.000 
mii lei pentru tronsonul 
Beius-Oradea (51km) 
 
Propuneri 2015…250.558 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 
Cseke Attila, Szabó Ödön, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália, Végh Alexandru – 
senatori UDMR 

Lucrările, aprobate în anul 
2009, sunt mult întârziate faţă 
de program, iar drumul 
european este unul de 
importanţă economică 
deosebită, legând un mare oraş 
de frontieră cu centrul şi cu 
sudul ţării. DN 76 este aşadar 
un drum cu trafic intens şi greu, 
reabilitarea sa fiind de 
necesitate stringentă de mai 
mulţi ani. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse   prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în raport 
cu sarcinile ce  îi revin  fiecărei 
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institutii pe  anul  2015. 
 - nu se precizeaza 
dubdiviziunea clasificației 
bugetare de unde se dorește 
redistribuirea. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

34.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Miercurea 
Ciuc 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2015 a variantei de ocolire cu 
suma de 150.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Antal István, Korodi Attila, 

Construcţia variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 
prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, iar autorităţile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 
şi întreţine.  
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
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Moldován József, Kelemen 
Hunor, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

540150 Alte servicii publice 
generale 

Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

35.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 

Construcţia variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
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Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Gheorghieni 

2015 şi a acestei variante de 
ocolire cu suma de 56.302 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Antal István, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor, Moldován 
József, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR  
Verestoy Attila, Tánczos Barna, 
Végh Alexandru – senatori 
UDMR 

devierea traficului greu care în 
prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, iar autorităţile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 
şi întreţine. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
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cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

36.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
 
Construire drum expres Petea-
Satu Mare-Baia Mare 

Solicităm alocarea sumei de 
1.000.000 lei din bugetul SGG 
în vederea începerii lucrărilor 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Erdei D. István, Kereskényi 
Gábor deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, Pataki Csaba, 
senatori UDMR 

Indicatorii tehnico-economici ai 
investiţiei a fost aprobaţi prin 
Hotărâre de Guvern, în baza SF 
şi PT, au fost începute 
exproprierile. Drumul ar crea un 
culoar pe direcţia Est-Vest pe 
aliniamentul Petea (zonă de 
frontieră) – Satu Mare – Baia 
Mare – Suceava – Republica 
Moldova. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de investiţii 
publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

37.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
COD OBIECTIV 1041 
 
Varianta de ocolire a 
municipiului Satu Mare  
Propuneri 2015....2.000 mii lei 

Propunem suplimentarea sumei 
alocate acestei investiţii cu 
200.000 mii lei 
 
Varianta de ocolire a 
municipiului Satu Mare  
Propuneri 2015....202.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Investiţia a fost aprobată în anul 
2012, iar amânarea acesteia 
afectează circulaţia în 
municipiul Satu Mare, traficul 
greu în prezent traversând 
centrul vechi. Pentru a devia 
traficul greu şi pentru a fluidiza 
circulaţia în oraş, este absolut 
necesară construcţia acestei 
variante de ocolire. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Erdei D. István, Kereskényi 
Gábor deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, Pataki Csaba, 
senatori UDMR 

Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 
 

pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
. 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse   prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în raport 
cu sarcinile ce  îi revin  fiecărei 
institutii pe  anul  2015. 
- nu se precizeaza 
subdiviziunea clasificației 
bugetare de unde se dorește 
redistribuirea. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
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fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

38.  Anexa 3/13/23 
Secretariatul General al 
Guvernului 
PROIECTUL 7232 
 
REVIZUIRE STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU 
TÂRGU NEAMȚ - IAȘI – 
UNGHENI 
Propuneri 2015…26.304 mii lei 
 

Propunem suplimentarea sumei 
prevăzute cu 10.000 mii lei 
pentru revizuirea studiul de 
fezabilitate pentru tronsonul 
Târgu Neamţ - Târgu Mureș. 
REVIZUIRE STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU 
TÂRGU NEAMȚ - IAȘI – 
UNGHENI 
Propuneri 2015…36.304 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tánczos Barna, Végh 
Alexandru – senatori UDMR 

Suplimentarea fondului este 
necesară pentru finanţarea 
revizuirii studiului de fezabilitate 
pentru întreaga autostradă 
Târgu Mureş - Iaşi – Ungheni, 
deoarece cheltuirea fondurilor 
publice pentru doar anumite 
secţiuni ale unor autostrăzi fără 
ca acestea să fie conectate la 
rețeaua deja existentă sau în 
curs de construire este 
ineficientă și irațională. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
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credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

39.  Anexa 3/13/23 
Secretariatul General al 
Guvernului 
COD OBIECTIV 998 
 
Varianta ocolitoare a oraşului 
Târgu Mureş pe DN 13 si DN 
15 
Propuneri 2015 ...74.246 mii lei 
 
 

Propunem majorarea sumei 
alocate acestei investiţii cu 
17.438 mii lei (creditul de 
angajament) 
 
 
Varianta ocolitoare a oraşului 
Târgu Mureş pe DN 13 si DN 
15 
Propuneri 2015 ...91.684 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Borbély László, Erdei D. István 
– deputaţi UDMR, Végh 
Alexandru – senator UDMR 

Aprobarea investiţiei datează 
din anul 2009, iar realizarea 
investiţiei trenează, ceea ce 
îngreunează traficul în 
municipiul Târgu Mureş. 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse   prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în raport 
cu sarcinile ce  îi revin  fiecărei 
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institutii pe  anul  2015. 
- nu se precizeaza 
subdiviziunea clasificației 
bugetare de unde se dorește 
redistribuirea. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

40.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Catedrala 
Mitropolitană Cluj, Piata 
Avram Iancu,  Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi 
Clujului, Cluj Napoca, Cluj-
Napoca, jud. Cluj, in vederea 
continuarii lucrărilor de 
placare cu mozaic 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

bugetar prognozat. 
 
 

41.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă ,,Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” -  Str. 
Primăverii, fn, în vederea 
continuării lucrarilor de 
constructie, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

42.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, sprijin 
pentru construcţia Centrului  
Misionar-Social „Sfântul 
Apostol Andrei”, Cluj-
Napoca, jud. Cluj,  

Fondurile sunt necesare pentru  
lucrări la obiectivul specificat, 
aflata in faza de autorizare. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

43.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, sprijin 
pentru construcţia Căminului 
de Vârstnici din localitatea 
Baciu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
 începerea lucrărilor la 
obiectivul specificat, autorizat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

44.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, sprijin 
pentru construcţia Centrului  

Obiectiv nou de investiţii. 
Fondurile sunt necesare pentru  
începerea lucrărilor la obiectivul 
specificat. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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de Tineret Săcuieu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

45.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, sprijin 
pentru construcţia Centrului  
Misionar-Social „Sfântul 
Apostol Andrei”, Cluj-
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
lucrări la obiectivul specificat, 
aflata in faza de autorizare. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

46.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respingerea, 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 100 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  continuarea 
construcţiei la Parohia 
Ortodoxă "Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan", B-dul 1 
decembrie 1918, fn, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

47.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei sprijin financiar 
pentru  lucrări de consolidare 
şi renovare biserică Parohia 
Ortodoxă  "Adormirea Maicii 
Domnului" Cluj-Napoca, Jud. 
Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 
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 estimate de MF la 5 miliarde lei 
48.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  demararea 
lucrărilor privind construirea 
unei biserici ortodoxe pentru  
Parohia Ortodoxă "Sfântul 
Ioan Gură de Aur"  Cluj 
Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

49.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  achiziţionare 
de materiale pentru  
construcţie biserică nouă  
pentru  Parohia Ortodoxă 
Învierea Domnului Cluj-
Napoca (str. Viilor), jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

50.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, Parohia 
Gherla IV,  sprijin pentru 
construcţia Centrului  de 
Cazare pentru tinerii proveniţi 
din centrele de plasament, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

51.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Mănăstirea 
Ştefan Vodă din Vad, jud. 
Cluj,   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
Rectitorirea Mănăstirii lui Ştefan 
Vodă. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

52.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Sfântul Ioan 
Evanghelistul”, Cluj Napoca, 
jud. Cluj,   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

53.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Sfântul 
Alexandru”, Cluj Napoca, jud. 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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Cluj,   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

54.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Sfântul Lazăr”, 
Cluj Napoca, jud. Cluj,   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

55.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respimgerea 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Intrarea Domnului 
în Ierusalim”, Comuna 
Floreşti, jud. Cluj,   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

56.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă Apahida II, Comuna 
Apahida, jud. Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prognozat. 

57.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Lujerdiu, Comuna 
Corneşti, lucrări de 
amenajare interioară şi 
finisaje, jud. Cluj,   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

58.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Buza, Comuna 
Buza,  jud. Cluj,   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

59.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Dealu Negru,  jud. 
Cluj,   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
începerea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. Biserica 
veche a fost distrusă în 
incendiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

60.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
amenajare interioară a 
bisericii (mobilier sculptat  

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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pentru  Parohia Ortodoxă 
"Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul Cluj-Napoca, jud. 
Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

61.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
pictură în biserică pentru  
Parohia Ortodoxă "Pogorârea 
Sf. Duh" Zorilor, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 
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62.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserică  pentru  Parohia 
Ortodoxă Sf. Ap. şi Ev. Matei  
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

63.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserică pentru  Parohia 
Ortodoxă Sf. Ap. Petru şi 
Pavel - Valea Chintăului   
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

64.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă ,,Sfânta Treime” 
Str. Bisericii Ortodoxe, nr. 10, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

65.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Sfântul Mucenic 
Gheorghe” Str. Maşiniştilor, 
nr. 150, Cluj-Napoca, jud. Cluj  
  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

66.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă ,,Schimbarea la 
Faţă” Str. Eroilor, nr. 24-26, 
Cluj-Napoca 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

67.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă ,,Intrarea în 
Biserică” Str. Calea Baciului, 
nr. 20, Cluj-Napoca jud. Cluj  

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

68.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Înălţarea 
Domnului”Str. Aurel Suciu  
fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

69.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
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financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Înălţarea Sfintei 
Cruci” Str. Plopilor, nr. 46, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

70.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă  ,,Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” Str. 
Moţilor, nr. 25, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 
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 majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

71.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Sfântul Ilie” Str. 
Târnavelor, nr. 4, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

72.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Întâmpinarea 
Domnului” Str. Bucureşti fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

73.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Sfântul Ioan 
Botezătorul” Str. Fabricii, nr. 
2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

74.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântul Apostol 
Toma” Str. Dorobanţilor, nr. 
37, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

75.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Sfântul Dimitrie 
Izvorâtor de Mir'' Str. Tache 
Ionescu, nr. 4, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor  la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

76.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Sfântul Nicolae” 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 61 - 

Str. Horea, nr. 44, Cluj-
Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

77.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Sfântul Dimitrie cel 
Nou'' str. Unirii, nr. 1,  Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 
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78.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfântul Apostol 
Andrei" Str. Galaxiei, nr. 6, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

79.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă "Naşterea 
Domnului" Str. Răşinari, nr. 1 
A, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
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Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

80.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfinţii Arhangheli 
Mihai şi Gavril" Str. Corneliu 
Coposu, nr. 34, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

81.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Pogorârea 
Sfântului Duh”-Grigorescu 
Str. Fântânele,  nr. 30 A, 
400294, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

82.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă "Buna Vestire" Str. 
Puieţilor, nr. 2, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

83.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” - Str. Ieremia 
Grigorescu, nr. 144, Cluj-

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Napoca, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

84.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Sfântu Mina'' str. 
Bună Ziua, nr. 1, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

85.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
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financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Tuturor Sfinţilor” 
Str. Ciucaş   fn, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

86.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă, Sfântul Vasile cel 
Mare” Str. Patriciu Barbu  fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

87.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă "Cuvioasa 
Paraschiva" Str. 
Observatorului,  fn, Cluj-
Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

88.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Sfântul Ioan 
Botezătorul”-Borhanci str. 
Borhanciului, nr. 23, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

89.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Naşterea Maicii 
Domnului” Str. Traian Vuia, 
nr. 87, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 
 
Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

90.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă “Sfântul Iorest şi 
Sava'' str. Târnavelor, nr. 4, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj     
 
Autori: Comisia pentru 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

91.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă,,Sfântul Arhanghel 
Mihail” Str. Dâmboviţei   fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

92.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfântul Arhidiacon 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
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Ştefan" Str. Dionisie Roman, 
nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

93.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfinţii Ioachim şi 
Ana" Str. Câmpul Pâinii  fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 
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94.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă "Soborul Maicii 
Domnului" -Făget Str. 
Făgetului  fn, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

95.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserică  pentru  Parohia 
Ortodoxă Sf. Ap. şi Ev. Matei  
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
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Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

96.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii la biserică pentru  
Parohia Ortodoxă  Câmpia 
Turzii I, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

97.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  construcţie 
împrejmuire perimetrul 
bisericii (gard de beton cu 
stâlpi, armat cu fier  şi placat 
cu piatră pentru  Parohia 
Ortodoxă  "Adormirea Maicii 
Domnului" Dej II, jud. Cluj   
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

98.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  finalizarea 
lucrărilor interioare şi 
exterioare ale bisericii    
pentru  Parohia Ortodoxă 
Şomcutu Mic, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

99.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Dej - sprijin financiar 
pentru  construcţie sediu 
(tencuieli exterioare, birou 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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asistenţă socială, capelă), 
jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. 

100.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Dej - sprijin financiar 
pentru  construcţie sediu 
(tencuieli exterioare, birou 
asistenţă socială, capelă), 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

101.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respimgerea 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfântul Ierarh 
Nectarie" Dej - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
construcţii la biserica, jud. 
Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

102.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Dej Valea 
Codorului - sprijin financiar 
pentru  reparaţii capitale la 
biserică - instalaţie electrică 
nouă, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
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Senator  Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prognozat. 

103.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dej III - sprijin 
financiar pentru  continuare 
construcţie biserică, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

104.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
60 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Viile Dejului - 
sprijin financiar pentru  
continuarea lucrărilor la casa 
parohială construcţie nouă, 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

105.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Ocna Dej II - sprijin 
financiar pentru  pictură 
bisericească şi schimbare 
instalaţie electrică, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

106.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfinţii Dr. Cozma 
şi Damian" Dej  - sprijin 
financiar pentru  amenajarea 
spaţiului din jurul bisericii, 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

107.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sf. Ap. Andrei" Dej 
- sprijin financiar pentru  
construcţie biserică, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

108.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sf. Cuv. 
Parascheva" Gherla - sprijin 
financiar pentru  pictură 
biserică nouă, jud. Cluj  
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

109.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sf. Ioan 
Botezătorul" Gherla - sprijin 
financiar pentru  lucrări 
interioare (tencuieli 
interioare, instalaţii electrice, 
pictură etc.), jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

110.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Gherla I - sprijin 
financiar pentru  construcţie  
biserică nouă, jud. Cluj  

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată.  Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

111.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Oprişani II Turda - 
sprijin financiar pentru  
extindere cămin de bătrâni 
Alea Plopilor nr. 7 Turda 
(instalaţii sanitare electrice şi 
de încălzire), jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

112.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Oprişani III Turda - 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
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Grădiniţa Socială 
"Acoperământul Maicii 
Domnului" - sprijin financiar 
pentru  zugrăveli interioare şi 
reamenajări, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. 

113.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda Capelă II - 
sprijin financiar pentru  
reparaţie şi vopsire acoperiş 
precum şi reparaţii curente în 
interiorul bisericii, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
114.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda Capelă I - 
sprijin financiar pentru  
montare de ferestre şi uşi 
termopan la capela mortuară 
de la subsolul bisericii şi 
încheierea lucrărilor de 
izolare termică a bisericii, jud. 
Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respimgerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată. Menţionăm că, în 
situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

115.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda Capelă I - 
sprijin financiar pentru  
finalizare lucrări exterioare 
(placare elevaţie şi terase  
balustrade) la casa parohială 
I, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

116.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda Fabrici - 
sprijin financiar pentru  
construirea unei biserici noi, 
jud. Cluj 
   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

117.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda III - sprijin 
financiar pentru  continuare 
lucrări la casa parohială, jud. 
Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

118.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Turda - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
capitale la sediul 
protopopiatului, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

119.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  „Înălţarea 
Domnului” Turda Nouă - 
sprijin financiar pentru  

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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construcţie biserică 
parohială, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

120.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda II -sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
capitale la acoperiş, zidărie şi 
înlocuirea iconostasului cu 
altul nou, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

121.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respingerea, 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 15 mii lei pentru Protopopiatul 
Ortodox Huedin, jud. Cluj, -
sprijin financiar pentru  
lucrări de reparaţii şi 
amenajări interioare la sediul 
protopopiatului, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

122.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Huedin - sprijin 
financiar pentru  servirea 
mesei pentru  persoane fără 
venit la Fundaţie, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea asigurarii serviciilor 
sociale. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 
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 urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

123.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ticu - filia Arghişu, 
jud. Cluj, - sprijin financiar 
pentru  realizare pictură la 
biserică, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

124.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Rediu - sprijin 
financiar pentru  înlocuirea 
acoperişului de la casa 
parohială din Rediu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

125.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Aiton - sprijin 
financiar pentru  construire 
casă parohială în Aiton, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

126.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
105 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă  Aluniş - Filia 
Pruneni - sprijin financiar 
pentru   realizare şarpantă şi 
învelitoare pt. biserica din 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
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lemn monument istoric, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

127.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă  Aluniş - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
capitale la biserică, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

128.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
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Ortodoxă Corpadea, com. 
Apahida,  sprijin financiar 
pentru  amenajare biserică 
parohială, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

129.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Mănăstirea 
"Sf. Ilie şi Lazăr" loc. 
Cristorel, com.Aşchileu  - 
ajutor financiar pentru  
reabilitarea bisericii 
mănăstirii şi casei monahale, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. Menţionăm 
că, în situaţia admiterii 
amendamentului şi nerealizării 
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Senator  Alin Tişe 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

veniturilor, majorarea 
cheltuielilor ar conduce la 
depăşirea deficitului bugetar 
prognozat. 

130.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Popeşti, comuna 
Baciu - sprijin financiar 
pentru  construire capelă 
mortuară, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

131.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Sf. Dimitrie -, 
comuna Baciu - sprijin 
financiar pentru  construire 
biserică nouă, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

132.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru   Mănăstirea 
"Sfântul Proroc Ilie", comuna 
Băişoara - ajutor financiar 
pentru  masa din altar, 
duşumea şi încălzire altar, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

133.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Săcel comuna 
Băişoara - sprijin financiar 
pentru  izolarea termică a 
casei parohiale, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
Menţionăm că, în situaţia 
admiterii amendamentului şi 
nerealizării veniturilor, 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

majorarea cheltuielilor ar 
conduce la depăşirea deficitului 
bugetar prognozat. 

134.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Maia - sprijin 
financiar pentru  reabilitare 
termică şi refacere instalaţie 
electrică, comuna Bobîlna, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

135.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Bonţida - Filia Şator 
- sprijin financiar pentru  
construire biserică nouă în 
Şator, comuna Bonţida, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

136.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Coasta -  sprijin 
financiar pentru  încălzire 
centrală şi reparaţii geamuri, 
comuna Bonţida, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

137.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
35 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Coasta -Filia 
Tăuşeni -  sprijin financiar 
pentru  încălzire centrală şi 
reparaţii comuna Bonţida, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

138.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Bărăi - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
casa parohială comuna 
Căianu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

139.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Căianu - sprijin 
financiar pentru  reparaţie 
acoperiş biserică şi înlocuire 
calorifere în biserică comuna 
Căianu, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

140.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Bogata  - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
bisericii  comuna Călăraşi, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

141.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Sânboleni - sprijin 
financiar pentru  continuare 
reabilitare termică clădire 
casă parohială, comuna 
Cămăraşu, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finanţare propusă este incertă. 

142.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Năoiu - sprijin 
financiar pentru  montare 
geamuri termopan la biserică, 
comuna Cămăraşu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

143.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Urişor - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
construirii capelei mortuare, 
comuna Căşeiu, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

144.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Guga - sprijin 
financiar pentru  înlocuirea 
tâmplăriei la biserică, 
comuna Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

145.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Urişor - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
construirii capelei mortuare, 
comuna Căşeiu, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

146.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Căşeiu - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
construirii capelei mortuare, 
comuna Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv n ou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

147.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Iacobeni - sprijin 
financiar pentru  finisaje la 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
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biserica nouă picturi şi 
finisaje exterioare, comuna 
Ceanu Mare, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

148.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
60 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Deuşu Vechea - 
sprijin financiar pentru  
renovare biserică Deuşu, 
comuna Chinteni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

149.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Deuşu Vechea - 
sprijin financiar pentru  

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
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restaurare  biserică Vechea 
Parohia Ortodoxă Deuşu 
Vechea - sprijin financiar 
pentru  renovare biserică 
Deuşu, comuna Chinteni, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

150.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Feiurdeni - sprijin 
financiar pentru  subzidire 
biserică şi împrejmuire gard , 
comuna Chinteni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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151.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Chinteni - sprijin 
financiar pentru  casei 
parohiale, vitralii biserică, 
comuna Chinteni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

152.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Pădureni - Filia 
Satu Lung - sprijin financiar 
pentru  reparaţii capitale la 
biserică şi renovare pictură 
biserică , comuna Chinteni, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Senator  Alin Tişe 
 

153.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
24  mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Chiuieşti "Naşterea 
Maici Domnului"- sprijin 
financiar pentru  finalizare 
lucrări de construcţie la 
clopotniţă şi altar , comuna 
Chiuieşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

154.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Măgoaja - sprijin 
financiar pentru  refacerea 
gardului de piatră care 
împrejmuieşte biserica, 
comuna Chiuieşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

155.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Vânători- sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii la biserică, comuna 
Ciucea, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

156.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ciucea - Cătunul 
Calea Lată - sprijin financiar 
pentru  continuarea lucrărilor 
la biserica din Calea Lată, 
comuna Ciucea, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

157.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cîţcău - sprijin 
financiar pentru  construcţie 
capelă cimitir, comuna 
Cîţcău, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

158.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
75 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cara  - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
exterioare la biserica din Cara 
comuna Cojocna, jud. Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

159.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Oortodoxă Cojocna - sprijin 
financiar pentru  pictarea 
bisericii în stil bizantin 
comuna Cojocna, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

160.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Corneşti - sprijin 
financiar pentru  construirea 
unei clopotniţe şi cumpărarea 
a două clopote comuna 
Corneşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

161.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Vîlcele - sprijin 
financiar pentru  reparaţii şi 
întreţinere casa parohială 
comuna Feleacu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

162.      Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Nicula - sprijin 
financiar pentru  renovare 
biserică  comuna Fizeşu 
Gherlii, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finanţare propusă este incertă. 

163.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Sfântul Ioan Iacob 
Hozevitul Floreşti - sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserica pe Valea Gârboului 
comuna Floreşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

164.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01  

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cetatea Fetei 
Floreşti- sprijin financiar 
pentru  realizarea unei curţi 
interioare din beton şi pavele, 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 109 - 

comuna Floreşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
 

De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

165.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Frata - sprijin 
financiar pentru  împrejmuire 
cimitir şi reparaţii interioare 
biserică, comuna Frata, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

166.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
350 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Gilău II - sprijin 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
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financiar pentru  lucrări de: 
încălzire centrală în biserică, 
anexă pt. activităţi diverse, 
strane completare, pavaj 
curte biserică, recondiţionare 
pictură în interior, tablă 
acoperiş biserică, construcţie 
clopotniţă, procurare clopot 
şi achiziţionarea unui teren 
pt. aşezământ, comuna Gilău, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

167.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Surduc -Filia 
Făgetul Ierii - sprijin financiar 
pentru  renovarea capitală a 
bisericii, comuna Iara, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

168.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
3 mii lei pentru  Parohia 
ortodoxă Surduc filia Făgetul 
Ierii - sprijin financiar pentru  
lucrări de renovare la 
acoperişul  bisericii, comuna 
Iara, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

169.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Surduc - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
pictură  la biserică, comuna 
Iara, jud. Cluj,  
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finanţare propusă este incertă. 

170.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Codor - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii la biserică şi casa 
parohială, comuna Jichişu de 
Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

171.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Jucu de Sus - 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
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sprijin financiar pentru  
construirea unei capele 
mortuare, comuna Jucu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

172.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
250 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Gădălin - sprijin 
financiar pentru  pictură 
interioară şi exterioară la 
biserica din loc. Vişea, 
comuna Jucu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

173.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de  Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea, 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 25 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Gădălin - sprijin 
financiar pentru  pictură 
exterioară şi mobilier 
bisericesc la biserica din loc. 
Gădălin, comuna Jucu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

174.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ciuleni - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
capitale la biserică (acoperiş), 
comuna Mărgău, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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 estimate de MF la 5 miliarde lei 
175.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Nireş - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
biserică, comuna Mica, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

176.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Înălţarea Sf. Cruci - 
Mănăstirea - sprijin financiar 
pentru  înlocuirea 
jgheaburilor şi burlanelor din 
tablă comuna Mica, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Senator  Alin Tişe 
 

estimate de MF la 5 miliarde lei 

177.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Mihai Viteazu II - 
sprijin financiar pentru  
construcţie casă parohială, 
comuna Mihai Viteazu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

178.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Bădeni - 
Moldoveneşti - sprijin 
financiar pentru  definitivarea 
lucrărilor la Biserică, comuna 
Moldoveneşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

179.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Bucea - sprijin 
financiar pentru  reparaţii şi 
întreţinere la cele două 
biserici, comuna Negreni, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

180.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Palatca - sprijin 
financiar pentru  înlocuire 
geamuri şi dotare grup 
sanitar, comuna Palatca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

181.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Livada - sprijin 
financiar pentru  continuare 
lucrări la biserica nouă, 
comuna Petreştii de Jos, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

182.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Finişel - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
pictură în biserică, comuna 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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Săvădisla, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

183.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ceaba - sprijin 
financiar pentru  înlocuire 
iconostas, comuna Sînmărtin, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

184.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Sânmărtin - sprijin 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
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financiar pentru  schimbarea 
padimentului în biserică, 
comuna Sînmărtin, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

185.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă  Sânpaul - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
capitale (schimbare geamuri 
şi sistem încălzire )  şi  
construcţie capelă, comuna 
Sînpaul, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

186.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru Parohia 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
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Ortodoxă Suatu - sprijin 
financiar pentru  continuare 
construcţie biserică nouă, 
comuna Suatu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

187.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
35 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Aruncuta - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
termică a, comuna Suatu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

188.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
128 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ceanu Mic  - sprijin 
financiar pentru  repararea şi 
înfrumuseţarea biserici din 
Ceanu Mic, comuna Tureni, 
jud. Cluj 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

189.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ţaga - Filia Ghiolţ - 
sprijin financiar pentru  
continuare lucrări la biserica 
nouă, comuna Ţaga, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

190.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ţaga  - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii şi întreţinere la 
biserică, comuna Ţaga, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

191.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei Parohia Ortodoxă 
Sîntejude - sprijin financiar 
pentru  dotarea bisericii cu 
centrală termică, comuna 
Ţaga, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

192.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
6 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Bogata de Jos - 
sprijin financiar pentru  
renovarea exterioară a 
bisericii, comuna Vad, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

193.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Valea Ierii - sprijin 
financiar pentru  construcţie  
biserică nouă, comuna Valea 
Ierii, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

194.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Urca - sprijin 
financiar pentru  pictarea 
bisericii, comuna Viişoara, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

195.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Viişoara I - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
acoperişul bisericii, comuna 
Viişoara, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

196.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
7 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Viişoara II - sprijin 
financiar pentru  continuare 
schimbare geamuri la 
biserică, montare pavaj în 
faţa bisericii şi demarare 
lucrări la capela mortuară, 
comuna Viişoara, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

197.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cuv. Paraschiva -  
sprijin financiar pentru  
construcţie biserică, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

198.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Câmpia Turzii 3 - 
sprijin financiar pentru  
construire 2 troiţe în faţa 
bisericii, Câmpia Turzii, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

199.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dej Triaj -  sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserică, Dej, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

200.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ocna Dej I - sprijin 
financiar pentru  construire 
capelă cimitir şi modernizare 
casa parohială, Dej, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

201.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Gherla III -  sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la Biserica Sf. 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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Treime, Gherla, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

202.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Oprişani I - sprijin 
financiar pentru  încălzire şi 
reparaţii exterioare la 
biserică, reabilitare termică, 
finisări interioare şi amenajări 
exterioare la, Turda, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

203.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respingerea, 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 30 mii lei pentru  Fundaţia 
Filantropică Sf. Irina sprijin 
financiar pentru  amenajare 
spaţiu pentru  recuperare 
psiho-neuro-motorie, Turda, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

204.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dâncu - sprijin 
financiar pentru  înlocuire 
acoperiş la biserica 
monument istoric "Sf. 
Muceniţă Varvara" din filia 
Ticu-Colonie, comuna 
Aghireşu,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

205.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dârja - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
biserică şi casa parohială, 
comuna Apahida,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

206.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Mănăstirea 
Sf. Ilie şi Lazăr -  sprijin 
financiar pentru  întreţinerea 
bisericii, comuna Aşchileu,   
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

207.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Săliştea Nouă -  
sprijin financiar pentru  
lucrări de consolidare a 
lăcaşului de cult, comuna 
Baciu,   jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

208.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă coruşu -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
consolidare a lăcaşului de 
cult, comuna Baciu  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

209.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  reparaţii 
biserica ortodoxă cu hramul 
"Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril", sat Muntele Băişorii, 
comuna Băişoara,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

210.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  reparaţii 
biserica ortodoxă cu hramul 
"Adormirea Maicii Domnului", 
sat Băişoara, comuna 
Băişoara,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

211.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Suăraş -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii şi întreţinere la 
lăcaşul de cult, comuna 
Bobîlna,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

212.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Băbdiu -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
consolidare a lăcaşului de 
cult, comuna Bobîlna,  jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

213.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Călata - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
construcţie a treptelor de 
acces în biserică şi a unui 
trotuar în jurul bisericii, 
comuna Călăţele,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

214.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Păniceni -  sprijin 
financiar pentru  restaurare 
(reparaţii) acoperiş şindrilă 
pentru  biserica din lemn, 
comuna Căpuşu Mare,  jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

215.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Păniceni -  sprijin 
financiar pentru  finalizarea 
lucrărilor de construcţie 
biserică zid, comuna Căpuşu 
Mare,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

216.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cătina -  sprijin 
financiar pentru  construcţie, 
comuna Cătina,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

217.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Feldioara - sprijin 
financiar schimbare 
paviment, uşi şi geamuri la 
biserica din Copru, comuna 
Cătina,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

218.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Feldioara - sprijin 
financiar pentru  reparaţie 
generală biserică (vopsit 
tablă acoperiş, schimbare 
geamuri şi uşi), comuna 
Cătina,  jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

219.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Iuriu de Câmpie cu 
filia Straja - sprijin financiar 
pentru  construcţie  biserică 
Straja, comuna Cojocna,  jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

220.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
19 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Boju - sprijin 
financiar pentru  restaurare 
acoperiş biserică şi casă 
parohială,  comuna Cojocna,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
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jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

221.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5  mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ploscoş - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
biserică, comuna Ploscoş,  
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

222.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cuzdrioara -  sprijin 
financiar pentru  încălzire 
centrală în biserică, comuna 
Cuzdrioara, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

223.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Feleacu - solcitare 
sprijin financiar pentru   
lucrări de intreţinere  
biserică, comuna Feleacu, 
jud. Cluj,  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

224.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Someşul Cald -  
sprijin financiar pentru  
achiziţionare uşă la biserică, 
comuna Gilău, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

225.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Agriş -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare a bisericii parohiale 
şi finalizarea lucrărilor de 
pictură, comuna Iara, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

226.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Livada-  sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
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clopotelor şi 
reabilitarea/modernizarea 
casei parohiale, comuna 
Iclod, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

227.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Fundătura -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii şi reparaţii la casa 
parohială, comuna Iclod, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

228.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Orman -  sprijin 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
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financiar pentru  reparaţii 
curente (vopsirea tablei de pe 
acoperişul bisericii şi 
înlocuirea porţilor de la 
intrare), comuna Iclod, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

229.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Jichişu de Jos -  
sprijin financiar pentru  
întreţienere biserică, comuna 
Jichişu de Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

230.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea, 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 1,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Jichişu de Sus -  
sprijin financiar pentru  
întreţienere biserică, comuna 
Jichişu de Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

231.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Măguri Răcătău - 
sprijin financiar pentru  
lucrări de renovare a bisericii, 
comuna Măguri Răcătău, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

232.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea, 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Muntele Rece - 
sprijin financiar pentru  
înlocuire geamuri vechi de la 
biserica din Mâţăşti cu 
geamuri termopan, construire 
clopotniţă la biserica din 
Rîşca şi refacerea gardurilor 
la cele două biserici, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

233.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Mănăstirea 
Ortodoxă "Înălţarea 
Domnului" Muntele Rece - 
sprijin financiar pentru  
lucrări de construcţie la casa 
chiliilor mănăstirii, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 146 - 

pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

234.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5  mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Măguri - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare la instalaţia 
electrică a bisericii, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

235.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Mănăstireni -  
sprijin financiar pentru  
lucrări de reparaţii şi 
întreţinere biserică şi casă 
parohială, comuna 
Mănăstireni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

236.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cheia -  sprijin 
financiar pentru  
reconstrucţie, renovare, 
comuna Mihai Viteazu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

237.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Mănăstirea 
Ortodoxă "Sf. Ioan Iacob 
Hozevitul" Bucea - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la construirea 
bisericii din cadrul mănăstirii, 
comuna Negreni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

238.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cubleşu Someşan -  
sprijin financiar pentru  
realizare încălzire centrală a 
bisericii  comuna Panticeu, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

239.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Petreştii de Jos -  
sprijin financiar pentru  
întreţienere biserică, comuna 
Petreştii de Jos,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

240.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Livada -  sprijin 
financiar pentru  întreţienere 
biserică, comuna Petreştii de 
Jos,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

241.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Plaiuri -  sprijin 
financiar pentru  întreţienere 
biserică, comuna Petreştii de 
Jos,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

242.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Deleni - sprijin 
financiar pentru  reabilitare 
clopotniţă, podele, scări şi 
acoperiş la biserică, comuna 
Petreştii de Jos,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

243.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Poieni - sprijin 
financiar pentru  înlocuire 
uşă lemn cu uşă tip PVC la 
biserică, comuna Poieni,  jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 151 - 

administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

244.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Rîşca Oniceşti -  
sprijin financiar pentru  
repararea bisericii, comuna 
Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

245.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Rîşca Pleş -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 152 - 

administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

246.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Rîşca de Sus -  
sprijin financiar pentru  
repararea bisericii, comuna 
Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

247.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cristeşti -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 153 - 

administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

248.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Mărceşti -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

249.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dealu-Mare -  
sprijin financiar pentru  
repararea, comuna Râşca,  
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 154 - 

administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

250.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Lăpuşteşti -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

251.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru  Mănăstirea 
Ortodoxă Rîşca Transilvană, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea lucrăriilor: finisaje şi 
pictură. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 155 - 

Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

252.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Săcuieu - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare exterioară  a 
bisericii şi schimbarea 
acoperişului bisericii, 
comuna Săcuieu,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

253.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Sănduleşti -  sprijin 
financiar pentru  introducerea 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 156 - 

unui sistem de încălzire la 
biserică şi casa parohială, 
comuna Sănduleşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

254.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Copăceni - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
biserică şi casa parohială, 
comuna Sănduleşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

255.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Sic - sprijin 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 157 - 

financiar pentru  restaurare 
acoperiş biserică şi casă 
parohială, comuna Sic, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

256.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Comşeşti - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
pictură la biserică, comuna 
Tureni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

257.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru   Parohia 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 158 - 

Ortodoxă Intâmpinarea 
Domnului Cluj Napoca - 
sprijin financiar pentru  
continuare lucrări de  pictură 
interioară a bisericii, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

258.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru   Mitropolia 
Clujului, Maramureşului şi 
Sălajului - sprijin pentru  
reconstrucţie biserica din 
parohia "Dealul Negru" care a 
ars, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 159 - 

 
259.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
9000 mii lei pentru   Mănăstirea 
Ortodoxă Mihai Vodă - Turda 
-  sprijin financiar pentru  
lucrări de construcţii la 
mănăstire, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

260.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
6 mii lei pentru   Parohia 
ortodoxă Câmpia Turzii II -  
sprijin financiar pentru  
reparaţii la casa parohială, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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 estimate de MF la 5 miliarde lei 
261.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru   Capela 
Ortodoxă Sfântul Teodor 
Studitus -  sprijin financiar 
pentru  finalizarea lucrărilor 
de construcţie Parohia 
ortodoxă Câmpia Turzii, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

262.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru   Parohia 
ortodoxă Câmpia Turzii II - 
sprijin financiar pentru  
izolarea bisericii, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 161 - 

Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

263.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Ticu - Filia Arghişu 
- sprijin financiar pentru  
pictură în tehnica seco, 
comuna Aghireşu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

264.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Călăraşi -  sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
biserică, comuna Călăraşi, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

265.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Paroha 
Ortodoxă Dângău Mic -  
sprijin financiar pentru  
iconostasul sculptat de la 
Biserica Adormirea Maicii 
domnului - Filia Mărceşti, 
comuna Căpuşu Mare, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

266.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Sălicea -  sprijin 
financiar pentru  înlocuirea 
uşii bisericii, comuna Ciurila, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

267.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Filea de Jos -  
sprijin financiar pentru  
activităţi religioase şi 
culturale, comuna Ciurila, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

268.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Luncani - sprijin 
financiar pentru  finalizarea 
lucrărilor la biserica aflată în 
construcţie, comuna Luna, 
jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

269.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Negreni - sprijin 
financiar pentru  reparaţia 
acoperişului casei parohiale 
comuna Negreni,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

270.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Tranişu - Filia 
Lunca Vişagului -  sprijin 
financiar pentru  pictura 
bisericii, comuna Poieni, jud. 
Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

271.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Valea Drăganului -  
sprijin financiar pentru  
reabilitarea sistemului de 
încălzire al bisericii, comuna 
Poieni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

272.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Valea Drăganului -  
sprijin financiar pentru  
reabilitarea sistemului de 
încălzire al bisericii, comuna 
Poieni, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

273.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Vălişoara - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
înzestrare cu picturi a 
bisericii, comuna Săvădisla, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

274.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  Mănăstirea 
"Acoperământul Maicii 
Domnului" Floreşti - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
mănăstirii, comuna Floreşti, 
jud. Cluj,  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

275.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Miceşti -  sprijin 
financiar pentru  renovare la 
casa parohială, comuna 
Tureni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

276.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Miceşti -  sprijin 
financiar pentru  renovare la 
casa parohială, comuna 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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Tureni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

277.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj I-Centrul Istoric 
- sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

278.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respingerea, 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj II-Centrul Bob - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

279.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj – Zorilor I - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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 urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

280.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Zorilor II - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

281.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Mănăştur I Vest 
- sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

282.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj – Mănăştur II - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

283.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj-Grigorescu - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finanţare propusă este incertă. 

284.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj VI – Gruia - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

285.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj-Dâmbu Rotund 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
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- sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

286.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj-Iris - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
287.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Someşeni - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

288.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Valea Chintăului 
- sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

289.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj III- Andrei 
Mureşanu - sprijin financiar 
pentru funcţionarea lăcaşului, 
Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

290.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj IV-Mărăşti - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

291.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj V- Făget - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

292.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj X- Gheorghieni - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

293.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Valea Fânaţelor - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

294.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respingerea, 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Cordoş  - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

295.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică  Gherla - 
sprijin financiar pentru  
lucrări de gletuit zugrăvit 
scări acces clopotniţă, mână 
curentă, placat scări, Gherla, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

296.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică  Turda - 
sprijin financiar pentru  
construire casă parohială , 
comuna Tureni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

297.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică Schimbarea la 
Faţă Popeşti - sprijin 
financiar pentru  renovarea 
casei parohiale şi acoperirea 
lăcaşului de cult cu tablă, 
comuna Baciu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

298.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolica Rugăşeşti- 
sprijin financiar pentru  
construcţie  biserică, comuna 
Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

299.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia Unită 
cu Roma Greco-Catolică Sf. 
Nicolae Chinteni -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii capitale la biserică, 
comuna Chinteni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

300.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică  Sănduleşti - 
sprijin financiar pentru  
renovare şi modernizare 
biserică, comuna Sănduleşti, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

301.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică  Gherla - 
sprijin financiar pentru  
reparaţia capitală a cupolei şi 
lucrări de finisare, Gherla, 
jud. Cluj,  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 182 - 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finanţare propusă este incertă. 

302.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică Jichişu de 
Sus - sprijin financiar pentru  
întreţienere biserică, comuna 
Jichişu de Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

303.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică Iclod - sprijin 
financiar pentru  pentru  
finalizarea lucrărilor biserică, 
comuna Iclod,  jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finanţare propusă este incertă. 

304.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru   Parohia 
Greco-Catolică Orman - 
sprijin financiar pentru  
construcţie biserică, comuna 
Iclod,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
  
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

305.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică Ocna Dejului - 
sprijin financiar pentru  
reparaţii biserică, Dej,  jud. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

306.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Crăieşti - sprijin 
financiar pentru  continuare 
lucrări de construcţie 
biserică, comuna Petreştii de 
Jos,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

307.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică "Episcop Ioan 
Bob" - sprijin financiar pentru  
continuare lucrări de 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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construcţie biserică, Cluj 
Napoca,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

308.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
7 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică Mica - sprijin 
financiar pentru  lucrări 
instalaţie de  încălzire a 
bisericii, comuna Mica,  jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

309.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Ghirişu Român - 
sprijin financiar pentru  
biserică, comuna Mociu,  jud. 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

310.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică "Sfântul Nicolae" 
Sânicoară - solicitare sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
capela, comuna Apahida,  
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

311.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Biserica 
Creştină Baptistă Nr. 1 Gilău - 
sprijin financiar pentru  
construirea unui locaş de cult 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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în Gilău, comuna Gilău,  jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

312.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Biserica 
Creştină Baptistă Maghiară 
Huedin - sprijin financiar 
pentru  renovarea şi 
reabilitarea lăcaşului de cult, 
Huedin,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

313.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Biserica 
Creştină Baptistă Maghiară 
Sâncraiu - sprijin financiar 
pentru  renovarea şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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reabilitarea lăcaşului de cult, 
comuna Sâncraiu,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

314.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică 
Penticostală Nr. 2 - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
modernizare la clădire Cluj 
Napoca,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 
Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

315.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Biserica 
Penticostală Aghireşu Fabrici 
- sprijin financiar pentru  
construcţia lăcaşului de cult, 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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comuna Aghireşu,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

316.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Penticostală Dealu-Mare - 
solicitare sprijin financiar 
pentru  repararea bisericii, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 
Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

317.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Biserica 
Penticostală Măguri Răcătău - 
sprijin financiar pentru  
lucrări de renovare interioară  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

 
Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
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a bisericii, comuna Măguri 
Răcătău,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

318.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Biserica 
Penticostală Viişoara - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reabilitare termoenergetică a 
locaşului de închinare, 
comuna Viişoara,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 
Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

319.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Biserica 
Penticostală Nr. 9 - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
izolare termică a clădirii,Cluj 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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Napoca,  jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

320.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Biserica 
Betania Huedin - solicitare 
sprijin financiar pentru  
asigurarea unei mese copiilor 
de la gradinita sociala a 
bisericii, Huedin, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

321.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei pentru   
Parohia Reformată Cluj X - 
sprijin financiar pentru  
Continuare de lucrări fără 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 192 - 

modificare de soluţie la 
Cămin de bătrâni cu regim de 
înălţime S+P+E+M şi 
amenajări exterioare parohia 
reformată Cluj X, Cluj 
Napoca, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

322.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Biserica 
Reformată  Câmpia Turzii - 
sprijin  financiar pentru  
reparaţia acoperişului, a 
şarpantei şi schimbarea 
ţiglelor, Câmpia Turzii, jud.  
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
  
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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 estimate de MF la 5 miliarde lei 
323.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Turda Veche - 
sprijin financiar pentru  
construire orgă nouă, Turda, 
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

324.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru   Parohia 
Reformată Aiton - sprijin 
financiar pentru  repararea şi 
schimbarea imobilului de 
lângă casa parohială, comuna 
Aiton,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 194 - 

Senator  Alin Tişe estimate de MF la 5 miliarde lei 
325.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Bonţida - sprijin 
financiar pentru  renovarea 
acoperişului Bisericii 
Reformate Bonţida, comuna 
Bonţida,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

326.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Borşa - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
generale interioare la 
biserică, comuna Borşa,  jud.  
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 
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Senator  Alin Tişe estimate de MF la 5 miliarde lei 
327.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru   Parohia 
Reformată Buza - sprijin 
financiar pentru  schimbare 
învelitoare turn şi 
paratrăznet, comuna Buza,  
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

328.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Căianu - sprijin 
financiar pentru  renovarea 
generală a parohiei şi casei 
de cult, comunaCăianu,  jud.  
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

329.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Biserica 
Reformată Cătina - sprijin 
financiar pentru  renovare 
acoperiş biserică, comuna 
Cătina,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

330.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Feldioara - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
acoperişului casei parohiale, 
comuna Cătina,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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- 197 - 

Senator  Alin Tişe 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

331.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru   Parohia 
Reformată Vechea - sprijin 
financiar pentru  conservarea 
şi întreţinerea bunurilor din 
patrimoniul aparţinând 
Bisericii Reformate din satul 
Vechea. Repararea clădirii 
pentru  sala de şedinţe de la 
nr. 100, sat Vechea, comuna 
Chinteni,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

332.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Chinteni - sprijin 
financiar pentru  izolarea 
termică a bisericii şi casei de 
rugăciune, repararea gardului 
la biserică, comuna Chinteni,  
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

333.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Fizeşu Gherlii - 
sprijin financiar pentru  
reabilitarea Bisericii 
Reformate, comuna Fizeşu 
Gherlii,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

334.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Lacu - sprijin 
financiar pentru  renovare 
acoperiş biserică, comuna 
Geaca,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

335.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
12 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Izvorul Crişului - 
sprijin financiar pentru  
renovarea mobilierului 
bisericesc, comuna Izvorul 
Crişului,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

336.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Mihai Viteazu - 
sprijin financiar pentru  
lucrări de renovare a casei 
parohiale, comuna Mihai 
Viteazu,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

337.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
55 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Chesău - sprijin 
financiar pentru  renovarea 
casetelor ornamentale pictate 
pe tavanul bisericii, comuna  
Mociu,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

338.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Căianu - Filia Sava 
- sprijin financiar pentru  
renovarea bisericii interior şi 
exterior, comuna Palatca,  
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

339.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Palatca - sprijin 
financiar pentru  renovarea 
instalaţiei electrice din 
biserică, comuna Palatca,  
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

340.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Sic - sprijin 
financiar pentru  sistemul de 
încălzire în biserică, comuna 
Sic,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

341.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10  mii lei pentru  Biserica 
Reformată  Sînmărtin - Filia 
Sîntejude - sprijin financiar 
pentru  reabilitarea clădirii 
bisericii, comuna Sînmărtin,  
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

 
Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

342.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5  mii lei pentru   Biserica 
Reformată  Sînmărtin - Filia 
Tîrguşor - sprijin  financiar 
pentru  reabilitarea 
clopotniţă, comuna 
Sînmărtin,  jud.  Cluj,  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finanţare propusă este incertă. 

343.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10  mii lei pentru   Biserica 
Reformată  Sînmărtin  - 
sprijin  financiar pentru  
reabilitare turn şi biserică 
interior, comuna Sînmărtin,  
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

344.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8  mii lei pentru   Biserica 
Reformată  Sînmărtin - Filia 
Năsal - sprijin financiar 
pentru  continuarea lucrărilor 
la turnul bisericii reformate 
din Năsal, comuna Sînmărtin,  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
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jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finanţare propusă este incertă. 

345.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Biserica 
Reformată Sînmărtin - Filia 
Diviciorii Mari - sprijin  
financiar pentru  aplicarea de 
duşumea în biserică, comuna 
Sînmărtin,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

346.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Suatu - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
termică a bisericii, comuna 
Suatu,  jud.  Cluj,  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

347.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
12  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Tureni - sprijin 
financiar pentru  reparaţia 
capitală a bisericii, comuna 
Tureni,  jud.  Cluj, 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

348.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Dej - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
zidului de sprijin al bisericii, 
Dej,  jud.  Cluj,  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

349.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Macău - sprijin 
financiar pentru  schimbarea 
băncilor din interiorul 
bisericii, comuna Aghireşu,  
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

350.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20  mii lei pentru Parohia 
Reformată Iclozel - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
bisericii, comuna Iclod,  jud.  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
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Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

351.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Inucu - sprijin 
financiar pentru  împrejmuire 
cimitir, comuna Aghireşu,  
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

352.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20  mii lei pentru   Parohia 
Reformată Ocna Dejului - 
sprijin financiar pentru  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
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instalarea paratrăsnetului, 
învelirea turnului bisericii cu 
tablă şi organizarea în luna 
august a evenimentului 
"Întâlnirea fii satului", Dej  
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

353.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru   Parohia 
Reformată Sâncraiu - sprijin 
financiar pentru  schimbarea 
acoperişului bisericii 
monument istoric, comuna 
Sâncraiu,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

354.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou  de investiţii. Se propune respingerea, 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 3.5  mii lei pentru   Parohia 
Unitariană nr. 2 Cluj-Napoca - 
sprijin financiar pentru  
lucrări de reparaţii şi 
consolidare a acoperişului 
casei parohiale, Cluj Napoca,  
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

355.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru    Parohia 
Unitariană  Cheia - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare la biserică, comuna 
Mihai Viteazu,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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356.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4,5 mii lei pentru   Parohia 
Unitariană  Bădeni - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare totală a clădirii 
bisericii, comuna 
Moldoveneşti,  jud.  Cluj,  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

357.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru   Parohia 
Unitariană  Vălenii de Arieş - 
sprijin financiar pentru  
începerea lucrărilor de 
renovare totală a  bisericii, 
comuna Moldoveneşti,  jud.  
Cluj, 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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358.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru  Parohia 
Unitariană  Plăieşti - sprijin 
financiar pentru  repararea 
gardului de piatră care 
împrejmuieşte biserica, 
comuna Moldoveneşti,  jud.  
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

359.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru   Parohia 
Unitariană  Sănduleşti - 
sprijin financiar pentru  
lucrări de întreţinere la casa 
parohială Sănduleşti, comuna 
Sănduleşti,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Senator  Alin Tişe estimate de MF la 5 miliarde lei 
360.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru   Parohia 
Unitariană  Suatu - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
repararea fisurilor şi 
zugrăveli interioare, comuna 
Suatu,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

361.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Cluj 
Mănăştur - sprijin financiar 
pentru  vopsirea şi etanşarea 
turnului din lemn, verificarea 
şi repararea acoperişului, 
Cluj Napoca,  jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

estimate de MF la 5 miliarde lei 

362.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Romano-Catolică Sf. Mihail 
Cluj - sprijin financiar pentru  
reabilitare arhivă, Cluj 
Napoca,   jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

363.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Romano-Catolică  Turda - 
sprijin financiar pentru  
renovarea bisericii, Turda,  
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Senator  Alin Tişe 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

364.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Călăraşi - 
sprijin financiar pentru  
renovat acoperişul, 
modernizare încălzire şi 
reparaţii capitale exterior şi 
interior, comuna Călăraşi, 
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

365.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Cătina - 
sprijin financiar pentru  
reparaţii la clopotniţă şi la 
casa parohială, comuna 
Cătina, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 215 - 

pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

366.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Cojocna - 
sprijin financiar reparaţii la 
capela mortuară, comuna 
Cojocna, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

367.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică  Iara - 
sprijin financiar pentru   
lucrări de renovare  la casa 
parohială, comuna Iara, jud.  
Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

368.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Corneşti - 
sprijin financiar pentru   
continuare lucrări de 
renovare exterioară la casa 
parohială, comuna  Mihai 
Viteazu, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

369.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Mociu - 
sprijin financiar pentru  
reparaţii curente la biserică, 
comuna Mociu, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

370.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Tureni - 
sprijin financiar pentru  
trotuar şi drenaj în jurul 
bisericii 80 m, iluminatul 
exterior al bisericii, comuna 
Tureni, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

371.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Leghia - 
sprijin financiar pentru  
dezvoltarea bisericii, comuna 
Aghireşu, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

372.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Gheorgheni 
- sprijin financiar pentru  
continuarea lucrărilor de 
renovare a  bisericii şi casei 
parohiale, comuna  Feleacu, 
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

373.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică  Chinteni - 
sprijin financiar pentru  
reabilitare locaş de cult, 
comuna  Chinteni, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

374.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Iris Cluj - 
sprijin financiar pentru  
reparaţii biserică, Cluj 
Napoca, jud.  Cluj, 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

375.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Dâmbul 
Rotund Cluj - sprijin financiar 
pentru  reparaţii parohie, Cluj 
Napoca, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

376.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru   Biserica 
Adventistă de ziua a 7 a 
Dynamis - sprijin financiar 
pentru  construcţie biserică, 
Cluj Napoca, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

377.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
90 mii lei pentru    Biserica 
Adventistă de ziua a 7 a  
Vaida Cămăraş - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
construcţie locuinţă parohială 
şi centrul educaţional şi de 
sport pentru  tineri, comuna 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 
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Căianu, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

378.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
18 mii lei pentru    Conferinţa 
Transilvania de Nord- 
Biserica Adventistă de Ziua 
a7-a Sic  - Reparaţii lăcas de 
cult şi consolidări exterioare, 
comuna Sic, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

379.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea 
Suatu - solicitare sprijin 
financiar pentru  schimbare 
geamuri biserică, comuna 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
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Suatu, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

380.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru    Biserica 
Franciscană Turda - sprijin  
financiar pentru  schimbarea 
geamurilor, renovarea 
acoperişului, modernizare 
sistem de încălzire şi reparaţii 
capitale exterior şi interior, 
Turda, jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

381.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Ordinul 
Piarist - solicitare sprijin 
financiar pentru  reamenajare 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
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Guvernului curte interioară, Cluj Napoca, 
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

382.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Biserica 
Armenească - solicitare 
sprijin financiar pentru  
întreţinerea bisericii, Gherla,  
jud.  Cluj,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul este 
formulat în mod eronat, 
neprecizându-se corect capitolul 
şi titlu de cheltuieli de la care se 
suportă sprijinul acordat cultelor. 
De asemenea şi sursa de 
finanţare propusă este incertă. 

383.  Anexa 3/13/02  
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului cu suma de 
1.087.500 lei pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
consolidarea şi repararea 
bisericii “Adormirea Maicii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
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Secretariatul General al 
Guvernului 

finalizarea bisericii 
“Adormirea Maicii Domnului”  
din municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  
Chiru Gigi Christian 

Domnului”  din municipiul 
Constanţa, situată în centrul 
oraşului, în zona protejată de 
Sit urban (cod LMI 2010: CT-II-
s-B-02842, nr. crt. 490).  
Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului”  este a doua biserică 
creştin-ortodoxă construită în 
Constanţa la începutul sec. XX, 
reprezentând un simbol al 
dezvoltarii oraşului în urma 
revenirii Dobrogei în graniţele 
statului român în 1878, prin 
extinderea oraşului spre nord. 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
1.087.500 lei. 

utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015. 

384.  Anexa nr. 3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Anexei 3/13 - 
Secretariatul General al 
Guvernului cu suma de 44 000 
mii lei pentru realizarea 
șoselei ocolitoare a 
municipiului Huși. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015. 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  
 Senator Dan Mihai Marian 

385.  Anexa nr. 3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Anexei 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului cu suma de 44 000 
mii lei pentru realizarea 
șoselei ocolitoare a 
municipiului Bârlad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  
 Senator Dan Mihai Marian 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 44 
000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015. 

386.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Majorare cu suma  de 200 mii 
lei pentru construire Capelă  în 
localitatea Zăbrani, județul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Fondurile sunt necesare pentru 
demararea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015. De asemenea 
amendamentul este formulat în 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaș 

amendament 
 
Sursa de finantare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
200 mii lei 

mod eronat, neprecizându-se 
corect capitolul şi titlu de 
cheltuieli de la care se suportă 
sprijinul acordat cultelor.  

387.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Majorare cu suma  de 200 miii 
lei pentru reabilitare Biserica 
Greco-Catolică  în localitatea 
Zăbrani, județul Arad. 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator Constantin Traian 
Igaș 

Cofinanțarea autorității. 
Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
200 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul  
2015. De asemenea 
amendamentul este formulat în 
mod eronat, neprecizându-se 
corect capitolul şi titlu de 
cheltuieli de la care se suportă 
sprijinul acordat cultelor.  

388.  Anexa nr. 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului / 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiții 
Străine, Parteneriat Public 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului / Departamentul 
pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiții Străine, 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată 
de necesitatea creșterii gradului 
de absorbție a fondurilor 
europene în condițiile în care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art.17 alin.(31 ) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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Privat și Promovarea 
Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII 
Proiecte cu finanțare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala(FEDR) 
 

Parteneriat Public Privat și 
Promovarea Exporturilor / 
Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala (FEDR) cu suma de 
700.000 mii lei. 
 
Autorul amendamentului: 
Anca Boagiu, senator PDL 

2015 este ultimul an în care 
fondurile europene 
nereambursabile aferente 
exercițiului financiar european 
2007-2013 pot fi absorbite, iar 
România deja riscă să piardă 
1,7 miliarde de euro finanțare 
nerambursabilă europeana pe 
infrastructura. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcţii și a 
supra-accizei pe carburanți 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 

completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
conform art.8 alin(2) din Legea 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, veniturile 
bugetare nu pot fi afectate direct 
unei cheltuieli bugetare anume, 
cu excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite 
destinaţii distincte. 
 

389.  Anexa nr. 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului / 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiții 
Străine, Parteneriat Public 
Privat și Promovarea 
Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII 
Proiecte cu finanțare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului / Departamentul 
pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiții Străine, 
Parteneriat 
Public Privat și Promovarea 
Exporturilor / Proiecte cu 
finanțare din Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare / Programe din 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată 
de necesitatea asigurării plăţilor 
pentru contractele executate pe 
Coridorul IV şi pentru 
asigurarea finanţării 
tronsoanelor relicitate şi 
contractate în condițiile în care 
2015 este ultimul an în care 
fondurile europene 
nereambursabile aferente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art.17 alin.(31 ) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
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Postaderare / Programe din 
Fondul de Coeziune (FC) 

Fondul de Coeziune (FC) cu 
suma de 1.000.000 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Anca Boagiu, senator PDL 

exercițiului financiar european 
2007-2013 pot fi absorbite, iar 
România deja riscă să piardă 
1,7 miliarde de euro finanțare 
nerambursabilă europeana pe 
infrastructura. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcţii și a 
supra-accizei pe carburanți 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 

subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
conform art.8 alin(2) din Legea 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, veniturile 
bugetare nu pot fi afectate direct 
unei cheltuieli bugetare anume, 
cu excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite 
destinaţii distincte. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in aprobarea, 
contractarea, finanţarea şi 
derularea proiectelor cu 
finanţare externă neramburabilă 
şi repartizarea fondurilor pentru 
aceste proiecte revine 
ordonatorului principal de 
credite, acesta ţinând seama de 
toate condiţiile impuse prin 
ghidurile de finanţare ale 
măsurilor respective, astfel încât 
cheltuielile să fie eligibile şi să 
poată fi rambursate de Comisia 
Europeană 
 

390.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 

Se propune alocarea sumei de 
3.300.000 mii lei pentru  
continuarea lucrarilor la 

Secţiunea Suplacu de Barcău 
- Borş 
Lungime: 64,5 km 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
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Secretariatul General al 
Guvernului 

Autostrada  Transilvania -   
tronsoul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău si tronsonul 
Suplacu de Barcău – Borş 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 245,3 
milioane euro 
Stadiu actual: realizat 47,2% 
 
 
Tronsonul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău 
Lungime: 76 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 488,5 
milioane euro 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 230 - 

obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii 

391.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru   
proiectul  Centrura ocolitoare 
a municipiului Cluj Napoca, 
tronsonul Calea Turzii – 
Borhanci şi Tronsonul Calea 
Turzii – Mănăştur (Centura 
ocolitoare Sud Cluj Napoca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Pentru  finalizarea infrastructurii 
ocolitoare a municipiului Cluj 
Napoca, este imperios necesar 
să se finalizeze şi aceste 2 
tronsoane restante din varianta 
ocolitoare Sud, astfel încât să 
potă fi eliminat din oraş traficul 
greu şi cel de tranzit, care 
produc deteriorarea majoră a 
străzilor internea căror valoare 
şi frecvenţă în reparaţii sunt 
foarte costisitoare pentru  
municipiul Cluj Napoca. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13- 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere cu suma de 100.000 mii 
lei 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

392.  Legea bugetului de stat pe 
2014 
Anexa nr. 3/13  
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
 
 
 

Alocarea sumei 10.000.000 mii 
lei pentru reabilitarea retelei de 
transport si ditributie agent 
termic, mun. Suceava. 
 
Autor amendament: 
Senator Ovidiu Dontu, Grup 
P.S.D. 
 

Reabilitare retea 
termica./Fondul de Coeziune. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
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pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
 

393.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru  sprijin 
financiar în vederea  
finalizării lucrărilor interioare 
şi exterioare ale bisericii   
care au fost începute încă din 
1198 pentru  Parohia 
Ortodoxă sat Făget, Comuna 
Gura Vitioarei, Judeţ Prahova  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL Ion Luchian 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la 
Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare: Fondul de  
Rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului 

Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

394.  Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 189.711 mii lei pentru 
obiectivul “Modernizare DN 28B 
Târgu Frumos – Botoşani” 
Judeţul Botoşani. 

Obiectiv de investii cu impact 
social major de interes naţional. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
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Obiectiv nou - demarare lucrari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-Verginel 
GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-Florentina 
ANUŞCA ŢURCANU 
Senator PNL Viorel GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

si PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 
 
 

reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
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în programul de investiţii.. 
 

395.  Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 133.681,920 mii lei 
pentru obiectivul “Modernizare 
DN 24C Manoleasa – Rădăuţi 
Prut” 
Obiectiv nou - demarare lucrari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-Verginel 
GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-Florentina 
ANUŞCA ŢURCANU 
Senator PNL Viorel GRIGORAŞ 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL 
si PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Obiectiv de invesţii cu impact 
social major 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
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stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii.. 
 

396.  Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 12.897,240 mii lei 
pentru amenajarea platformei 
infrastructurii rutiere pentru 
obiectivul “Punct de trecere 
frontieră şi a biroului vamal 
Rădăuţi-Prut, România – 
Lipcani, Republica Moldova”, 
Judeţul Botoşani 
Obiectiv nou - demarare lucrari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-Verginel 

Obiectiv de investitii cu impact 
economic major. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
. 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
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GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-Florentina 
ANUŞCA ŢURCANU 
Senator PNL Viorel GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale PDL 

si PNL  din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii.. 
 

397.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului / 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională 
FEDR/ Varianta de ocolire 
TECUCI  
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 44.500 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului de 
investiţii nr. 2210 „Varianta de 
ocolire TECUCI (ANDR)”  
 
 
 
Autorul amendamentului:  
Deputat Mircea Nicu TOADER 
Grupul parlamentar al PDL din 
Camera Deputaţilor 

Varianta de ocolire a 
Municipiului Tecuci reprezintă 
un obiectiv de investiţii în 
derulare cu impact economic şi 
social major, de interes 
regional. Lucrări demarate în 
anul 2011, care trebuiau 
finalizate încă din anul 2014. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
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Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii.. 
 

398.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului / 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională FEDR 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 30.000 mii lei pentru 
începerea obiectivului de 
investiţii nr. 2305 „Varianta de 

În cursul anului 2015 se vor 
finaliza SF, PT şi DDE şi se pot 
demara lucrările la acest 
obiectiv cu impact economic şi 
social major la nivel regional.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
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ocolire GALAŢI”  
 
Autorul amendamentului:  
Deputat Mircea Nicu TOADER 
Grupul parlamentar al PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/59/ TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI 

stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
. 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii.. 
 

399.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 2.000 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 
Baia-Mare – Sighetul 
Marmaţiei, judeţul Maramureş, 
aflat în reabilitare din 2012 
Autorul amendamentului:  
Deputat Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

DN 18 Baia-Mare – Sighetul 
Marmației se află într-un stadiu 
avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii.. 
 

400.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 3500 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 
Moisei-Iacobeni, județul 
Maramureș, drum aflat în 
reabilitare din anul 2011 
 
Autorul amendamentului: 
Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților  

DN 18 Moisei-Iacobeni se află 
într-un stadiu avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
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Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii.. 
 

401.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 6.000 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 B 
Baia-Mare-Târgu-Lăpuș,județul 
Maramureș 
Autorul amendamentului: 
Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

Reabilitarea drumului național 
de importanță majoră pentru 
regiunea Maramureşului. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
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pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii.. 
 

402.  Legea bugetului de stat pe anul 
2015 
 
Secretariatul General al 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 30.000 
mii lei pentru realizare obiectiv 
5595 “Reabilitare DN 76, Deva-

Pentru realizarea obiectivului 
DN 76, Deva-Oradea.  
 
Se diminuează cu suma de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
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Guvernului/ anexa 
nr.03/13/22 
 
 
 
 
 
 
 

Oradea, km 0+000 – km 
184+390” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Liviu LAZA-MATIUŢA, deputat 
PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 

30.000 mii lei anexa 
3/13/5001/55 titlul VII – alte 
transferuri 

Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii.. 
 

403.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 90.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Varianta de ocolire 
Găeşti” 
Oraşul Găeşti,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei, având în 
vedere că au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici, iar 
obiectivul este important pentru 
fluidizarea traficului şi pentru 
atragerea investiţiilor în oraşul 
Găeşti 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
conform art.8 alin(2) din Legea 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, veniturile 
bugetare nu pot fi afectate direct 
unei cheltuieli bugetare anume, 
cu excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite 
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destinaţii distincte. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

404.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 90.500 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare DN 7 Titu - 
Găeşti 
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei reabilitare 
şi modernizare DN 7 Bâldana – 
Găeşti. Investiţia este necesară, 
întrucât DN 7 se află într-un 
stadiu avansat de degradare pe 
raza judeţului Dâmboviţa, 
drumul făcând legătura între 
judeţ şi Capitală. 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
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 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
conform art.8 alin(2) din Legea 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, veniturile 
bugetare nu pot fi afectate direct 
unei cheltuieli bugetare anume, 
cu excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite 
destinaţii distincte. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii 

405.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 45.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiţie „Reabilitare şi 
modernizare DN 61” Găeşti – 
Corbii Mari 
Judeţul Dâmboviţa 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investiţiei 
„Reabilitare şi modernizare DN 
61 Găeşti – Corbii Mari”, 
întrucât drumul se află într-o 
stare avansată de degradare pe 
raza judeţului Dâmboviţa şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 247 - 

 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 
 
   

necesită urgent lucrări de 
reabilitare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

406.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150.000 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare DN 71 Bâldana-
Târgovişte -Sinaia 
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei reabilitare 
şi modernizare DN 71 Bâldana-
Târgovişte -Sinaia. Investiţia 
este necesară, întrucât DN 71 
trebuia finalizat până la sf. 
anului 2014, investiţie blocată 
din iulie 2012. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art. 8 alin.(2) din Legea privind 
finantele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, veniturile bugetare nu 
pot fi afectate direct unei 
cheltuieli bugetare anume, cu 
excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite 
destinaţii distincte. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
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în programul de investiţii 
 

407.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Varianta de ocolire 
Titu” 
Oraşul Titu. 
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei, având în 
vedere că au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici, iar 
obiectivul este important pentru 
fluidizarea traficului şi pentru 
atragerea investiţiilor în oraşul 
Titu. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

408.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Varianta de ocolire 
Pucioasa-Fieni” 
Oraşul Pucioasa. 
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei, având în 
vedere că au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici, iar 
obiectivul este important pentru 
fluidizarea traficului şi pentru 
atragerea investiţiilor în oraşul 
Pucioasa. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
 
Se propune respingerea 
întrucât: 

Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

409.  Anexa 3/13/23/Secretariatul 
General al Guvernului/ 06 - 
Programul Operational 
Sectorial Transport – Proiectele 
CNADNR 
 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma  de  90.000 
mii lei, necesară pentru 
construirea centurii ocolitoare a 
Municipiului Zalau - tronsonul 2, 
cu lungimea de 7.8 km, judeţul 
Sălaj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
construirea variantei  ocolitoare 
a Municipiului Zalău - tronsonul 
2, cu lungimea de 7.8 km 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 90.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 5000, 
grupa 01 - Cheltuieli Curente 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii 

410.  Anexa 3/13/29/ 
Secretariatul General al 
Guvernului/ Cod obiectiv 415 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului pentru cod obiectiv 
415, cu suma  de 450.000 mii 
lei pentru demararea lucrărilor 
la trosonul 7 Mihailesti-Suplacu 
de Barcau( 75,48 km) din 
Autostrada Braşov – Borş 
(AutostradaTransilvania). 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Suma este necesară pentru  
demararea lucrărilor la trosonul 
7 Mihailesti-Suplacu de Barcau( 
75,48 km) din Autostrada 
Transilvania. Cod obiectiv 415 
 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 450.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 5000, 
grupa 01 - Cheltuieli Curente 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
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Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Transporturilor .  
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii 

411.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 2.000 mii lei pentru 
finalizarea rutei ocolitoare 1 a 
Municipiului Suceava, (Moara-
Șcheia-Pătrăuți), judeţul 
Suceava 

Lucrările au început în 2008, 
termenul de finalizare inițial era  
2012, dar au fost prelungit de 
doua ori, mai întâi pentru 
noiembrie 2013, apoi pentru 
iulie 2014. Ulterior, 
constructorul s-a angajat să 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

termine primul tronson la 15 
septembrie 2014. În acest 
moment, pentru primul tronson 
lucrările sunt finalizate în 
proporție de 97%, unele porțiuni 
executate fiind deja degradate 
sau sustrase. Celelalte două 
tronsoane ale şoselei de 
centură sunt realizate în 
proporţie de 80%. În 
consecinţă, se propune 
alocarea sumei solicitate până 
la acoperirea întregii valori 
rămase de finanţat și pentru 
remedierea porțiunilor 
degradate și înlocuirea 
elementelor distruse sau 
sustrase, pentru a asigura 
finalizarea proiectului, având în 
vedere urgența finalizării 
acestei investiţii. 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
2.000 mii lei. 

administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
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fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii 

412.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 3.000 mii lei pentru 
începerea execuției și 
recuperarea întârzierilor la ruta  
ocolitoare a municipiului 
Rădăuţi, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Devierea traficului greu care 
tranzitează judeţul prin zona 
municipiului Rădăuţi este 
absolut necesară. Menționăm 
ca Guvernul României a alocat 
în 2014 fonduri pentru 
întocmirea documentaţiei topo-
cadastrale şi pentru finalizarea 
exproprierilor astfel încât acum 
sunt necesare fonduri pentru 
începerea efectivă a 
construcției, cu recuperarea 
întârzierilor,  licitația fiind 
efectuată deja. 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
3.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii 

413.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 5.000 mii  lei (etapa 1) 
pentru finalizarea modernizarea 
DN E85, pe sectorul Roman -  
Suceava – Siret.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Acest sector este unul foarte 
circulat, cu o rată mare de 
accidente grave  și face parte 
din rețeaua națională de 
transport, realizând legătura cu 
țările din nordul României. 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
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nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii 

414.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 6.000 mii  lei pentru 
execuție studiu fezabilitate 
autostrada București- Suceava 
- Siret. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Această rută realizează 
legătura cu Ucraina, are o 
importanță strategică 
indiscutabilă pentru România, 
dar nu figurează în Master 
Planul General pentru 
Transport. 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 258 - 

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

TRANSFERURI cu suma de 
6.000 mii lei. 
 
 

pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 
 

415.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 1.000 mii  lei pentru 
amenajare acces, asigurare 
utilități și cofinanțare realizare 
Punct Intermodal în comuna 
Dărmănești, județul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 

Amplasarea punctului 
intermodal la Dărmăneşti  
reprezintă consecința analizei 
rutelor de tranzit din România. 
Zona Suceava prezintă interes 
fiind amplasată pe Sectorul 
Paneuropean 9, pe secţiunea 
Siret - Suceava - Bacău - 
Mărăşeşti – Tişiţa şi totodată, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

fiind propusă pentru extinderea 
reţelei TNT pe secţiunea Petea 
- Satu Mare - Baia Mare - Dej - 
Suceava - Rădăuţi, graţie 
potenţialului de conectare la 
reţelele de transport rutier, 
feroviar şi aerian. Primăria a 
pus la dispoziție o suprafaţă de 
teren cu această destinaţie, 
urmând a se asigura accesul și 
utilitățile, astfel încât în 
exercitiul bugetar european 
2014-2020 se va trece la 
finanţarea efectivă a proiectului. 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
1.000 mii lei. 

completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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416.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 3.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor la ruta 
ocolitoare nr. 2 a Municipiului 
Suceava (Cumpărătura – 
Ipoteşti – Salcea), județul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realizarea acestui obiectiv va 
determina devierea traficului de 
pe arterele principale ale 
municipiului Suceava și, 
implicit, va conduce la 
fluidizarea traficului rutier. 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
3.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
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ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

417.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 17B Vatra 
Dornei – lim. județ Neamț. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea acestui drum 
național va contribui la 
creșterea potențialului turistic al 
celor două județe, Suceava și 
Neamț. 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
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deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

418.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 18, pe 
sectorul Iacobeni-Ciocănești-
Cârlibaba-Borșa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Modernizarea acestui drum 
național va contribui la 
dezvoltarea județelor din Nordul 
țării și la creșterea potențialului 
turistic al României. 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
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protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

419.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 55 
Titlul VI Transferuri între unităţi 

 
Majorarea cu suma de  280.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 

 
Rețeaua de drumuri naționale 
din România măsoară peste 
15.000 de kilometri, din care 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
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ale adminitraţiei publice/Alin 28 
Întreținerea infrastructurii rutiere 
 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

peste 11.000 au nevoie de 
reparații. Este necesară 
suplimentarea bugetului la 
acest capitol, la același nivel cu 
anul 2014,  pentru a putea 
interveni pe acele drumuri 
naționale care au ajuns 
aproape în stare impracticabilă. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art. 8 alin.(2) din Legea privind 
finantele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, veniturile bugetare nu 
pot fi afectate direct unei 
cheltuieli bugetare anume, cu 
excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite 
destinaţii distincte. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

420.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 01 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională/ 
Proiectul 2209 Varianta de 
ocolire Brașov 

Majorarea cu suma de 100.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Gheorghe Ialomițianu, 
deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiectul este inclus în 
Programul Operațional Sectorial 
de Transport 2007-2013 pentru 
care termenul de cheltuire a 
banilor este 2015. În consecință 
proiectul trebuie finalizat în 
următorii 2 ani, iar alocările 
bugetare trebuie să permită un 
flux continuu al finanțărilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art. 8 alin.(2) din Legea privind 
finantele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, veniturile bugetare nu 
pot fi afectate direct unei 
cheltuieli bugetare anume, cu 
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excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite 
destinaţii distincte. 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
se stabilesc de către ordonator 
pe baza fişelor de fundamentare 
ale proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de cheltuielile 
estimate pentru anul respectiv, 
în cazul proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
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anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii 

421.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 7219 
Revizuire/actualizare Studiu de 
fezabilitate pentru autostrada 
Sibiu-Pitesti 

Majorarea cu suma de 30.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiectul autostrăzii Sibiu-
Pitești va beneficia de finanțare 
europeană nerambursabilă în 
exercițiul financiar 2014-2020, 
fiind inclus în rețeaua centrală 
TEN-T. În acest sens este 
necesară actualizarea studiului 
de fezabilitate în cel mai scurt 
timp pentru a putea lansa și 
licitația pentru execuția 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: Realocare 
de la proiectul elaborarea studiu 
de fezabilitate autostrada 
Brașov-Bacău  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
se stabilesc de către ordonator 
pe baza fişelor de fundamentare 
ale proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de cheltuielile 
estimate pentru anul respectiv, 
în cazul proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
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credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

422.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 3114 
Constructie Autostrada Lugoj-
Deva, sectorul Dumbrava-Deva 

Majorarea cu suma de 500.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiectul autostrăzii Lugoj-
Deva, sectorul Dumbrava-Deva 
este finanțat din Programul 
Operațional Sectorial Transport 
2007-2013 care are termen de 
cheltuire a fondurilor europene 
31 decembrie 2015. Este 
necesară suplimentarea alocării 
pentru anul 2015 astfel încât 
lucrările să fie finalizate la la 31 
decembrie 2015 și să nu 
acoperim cu bani de la bugetul 
de stat pierderea fondurilor 
europene. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art. 8 alin.(2) din Legea privind 
finantele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, veniturile bugetare nu 
pot fi afectate direct unei 
cheltuieli bugetare anume, cu 
excepţia donaţiilor şi 
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sponsorizărilor, care au stabilite 
destinaţii distincte. Potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

423.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 5177 
Sebeș Turda 

Majorarea cu suma de 480.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiectul autostrăzii Sebeș-
Turda este finanțat din 
Programul Operațional Sectorial 
Transport 2007-2013 care are 
termen de cheltuire a fondurilor 
europene 31 decembrie 2015. 
Este necesară suplimentarea 
alocării pentru anul 2015 astfel 
încât lucrările să fie finalizate la 
la 31 decembrie 2015 și să nu 
acoperim cu bani de la bugetul 
de stat pierderea fondurilor 
europene. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
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reducerea evaziunii fiscale  
 

autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art. 8 alin.(2) din Legea privind 
finantele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, veniturile bugetare nu 
pot fi afectate direct unei 
cheltuieli bugetare anume, cu 
excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite 
destinaţii distincte. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

424.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi Cod obiectiv 
1041 Varianta de ocolire Satu 
Mare 

Majorarea cu suma de 2.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Proiectul variantei de ocolire 
Satu Mare are studiul de 
fezabilitate încă din 2006. 
Întrucât pentru regiunea de 
nord-vest nu sunt prevăzute 
construcții de autostrăzi sau 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Andreea Paul, deputat PDL 
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

drumuri expres care să preia 
din traficul greu care 
traversează localitățile, 
propunem alocarea acestei 
sume pentru revizuirea studiului 
de fezabilitate la ocolitoarea 
Satu Mare și demararea 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art. 8 alin.(2) din Legea privind 
finantele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, veniturile bugetare nu 
pot fi afectate direct unei 
cheltuieli bugetare anume, cu 
excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite 
destinaţii distincte. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
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anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

425.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare  
 

 
Majorarea cu suma de  23.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Gheorghe Ialomițianu, 
deputat PDL 
Marius Neculoiu, senator PNL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

 
Autostrada Comarnic – Brașov 
este inclusă pe rețeaua TEN-T 
globală și poate fi beneficiară 
de finanțări europene din 
fondurile nerambursabile. 
Având în vedere eșecul 
concesiunii propunem 
finanțarea revizuirii studiului de 
fezabilitate și întocmirea cererii 
de finanțare pentru fonduri 
europene. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art. 8 alin.(2) din Legea privind 
finantele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, veniturile bugetare nu 
pot fi afectate direct unei 
cheltuieli bugetare anume, cu 
excepţia donaţiilor şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 274 - 

sponsorizărilor, care au stabilite 
destinaţii distincte. 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
se stabilesc de către ordonator 
pe baza fişelor de fundamentare 
ale proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de cheltuielile 
estimate pentru anul respectiv, 
în cazul proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
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credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

426.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare  

Majorarea cu suma de  45.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 
 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea și modernizarea DN 
21 Slobozia-Brăila. Având în 
vedere traficul intens din zonă 
și faptul că autostrada Buzău-
Brăila-Galați va fi finalizată 
după anul 2018, conform 
Master Planului General de 
Transport este necesară 
creșterea capacității rutei 
actuale. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art. 8 alin.(2) din Legea privind 
finantele publice nr.500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, veniturile bugetare nu 
pot fi afectate direct unei 
cheltuieli bugetare anume, cu 
excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite 
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destinaţii distincte. 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
se stabilesc de către ordonator 
pe baza fişelor de fundamentare 
ale proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de cheltuielile 
estimate pentru anul respectiv, 
în cazul proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

427.  Anexa nr3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 16.000 
mii lei pentru realizarea 
 studiului de fezabilitate al 
obiectivului de investiţii 
"Autostrada Sudului " 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate privind construcţia 
"Autostrăzii Sudului", inclusă în 
reţeaua centrală TEN-T 
începând cu 2014. Autostrada 
va lega capitala direct de 
Craiova, în această zonă fiind 
necesară infrastructura 
adecvată, care să lege Craiova 
de coridoarele europene şi care 
să permită uzinei Ford să 
producă şi să exporte la 
capacitate maximă şi pentru 
dezvoltarea economică a 
regiunii S-V Oltenia. 
 
Sursa de finaţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Aceste cheltuieli pot fi finanțate 
în anul 2015 , de la poziţia C - 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria de investiţii  „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

428.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50.000 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
"Centura de ocolire Craiova 
varianta Sud - DN56- DN 55- 
DN 6" 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru decongestionarea 
traficului greu din Municipiul 
Craiova. 
Obiectiv de investiţii deja 
contractat şi cu ordin de 
începere. 
 
Sursa de finaţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

429.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
"Consolidare şi amenajare 

Obiectiv de investiţii necesar a 
se realiza datorită stării precare 
a sistemului rutier care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
acest drum.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
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scurgere ape DN 55 - km 4+400 
- 71+100 Craiova - Bechet " 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaților și Senat 

Obiectiv de investiţii aflat în 
procedură de licitaţie pentru 
adjudecarea constructorului. 
 
Sursa de finaţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 

stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
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ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

430.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Cap.8401/grupa 51/ titlul VI/art. 
01/alin. 28 
 
 
 
 

 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului cu suma 
de 60.000 mii lei pentru 
reabilitarea DN 17C 
sector/tronson Bistriţa-Năsăud, 
judeţul Bistriţa-Năsăud.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Ioan Oltean, PDL 
Deputat Stelian Dolha, PNL 
Senator Cristian Florian, PDL 
Senator Dorin Dobra, PNL. 
Grupurile Parlamentare PDL și 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat  
 

DN 17C se află într-o avansată 
stare de degradare, 
impunându-se reabilitarea de 
urgenţă.  
 
Sursa de finanţare: 
Buget de stat, finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
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 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
se stabilesc de către ordonator 
pe baza fişelor de fundamentare 
ale proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de cheltuielile 
estimate pentru anul respectiv, 
în cazul proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
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ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

431.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Cap.8401/grupa 51/ titlul VI/art. 
01/alin. 28 
 
 

 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului cu suma 
de 190.000 mii lei pentru 
reabilitarea DN 17D 
sector/tronson Beclean-Valea 
Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud şi 
modernizare sector/tronson 
Valea Mare – Lim, Judeţul 
Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Ioan Oltean, PDL 
Deputat Stelian Dolha, PNL 
Senator Cristian Florian, PDL 
Senator Dorin Dobra, PNL 
Grupurile Parlamentare PDL și 
PNL din Camera Deputaților și 
Senat 

DN 17D se află într-o avansată 
stare de degradare. Se impune 
reabilitarea de urgenţă pe 
tronsonul Beclean - Valea 
Mare, iar pentru Tronsonul 
Valea Mare – Lim, Judeţul 
Suceava, se impune 
modernizarea acestuia, fapt ce 
ar contribui la dezvoltarea fără 
precedent a zonei de nord, nu 
doar a judeţului Bistriţa- 
Năsăud, ci mai ales a întregii 
zone de nord a României.   
 
Sursa de finanţare: 
Buget de stat, finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
 de  buget pentru toti ordonatorii 
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 principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015., 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
se stabilesc de către ordonator 
pe baza fişelor de fundamentare 
ale proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de cheltuielile 
estimate pentru anul respectiv, 
în cazul proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 

432.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/29 
COD OBIECTIV 1122 

Se propune alocarea sumei de 
55.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor la 
obiectivul de investiții Pasaj 
suprateran pe DJ 602 Centura 
București – Domnești. 
 

În fișa obiectivului de investiții 
este prevăzută suma de 5.000 
mii lei. Valoarea totală este de 
248.894 mii lei. Investiția va fi 
demarată în 2015, motiv pentru 
care este necesară alocarea 
unei sume corespunzătoare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe UDRIȘTE, deputat 
PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

primului stadiu de execuție a 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/5001/51/02/13 cu 
suma de 50.000 mii lei. 

administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

433.  Anexa nr. 3/13/20/Secretariatul 
General al Guvernului/ 

Suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru realizarea 
şoselei de centura a 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
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municipiului Huşi cu suma de 
44 000 mii lei, jud Vaslui 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Dan Mihai Marian senator PDL 
Alexandru Nazare, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea întrucât 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

434.  Anexa 3/13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

Suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru realizarea 
şoselei de centura a 
municipiului Bârlad cu suma 
de 44 000 mii lei, jud. Vaslui  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Dan Mihai Marian senator PDL 
Alexandru Nazare, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
  

sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor .  
Se propune respingerea întrucât 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare.” 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/13 Secretariatul General al Guvernului - volumul 2 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

435.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 Capitol 8401 Transporturi 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unități ale admiistrației 
publice locale, Art 01 
Transferuri curente, Alineat 28 
Întreținerea infrastructurii rutiere  
 

Se propune suplimentarea 
sumei de 311.209 mii  lei 
prevăzută în Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 8401 
Transporturi, Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
admiistrației publice locale, Art 
01 Transferuri curente, Alineat 
28 Întreținerea infrastructurii 
rutiere, cu suma de 284.248 mii 
lei. 
 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
Deputațiilor și Senatului 
Dep.Mihai Lupu PNL 
Dep.Daniel Zamfir PNL 
Dep.Florin Ciurariu PNL 
Dep.Dan Simedru PNL 
Dep.Costin Gheorghe PNL 
Dep.Mircea Toader PDL 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Dep.Eusebiu- Manea Pistru-
Popa PDL 
Grupurile parlamentare PNL și 
PDL din Camera Deputaților și 

Suma solicitată, care reprezintă 
diferența între execuția 
preliminată la acest capitol 
pentru anul 2014 şi alocarea 
bugetară pentru anul 2015, este 
necesară pentru a acoperi 
finanțarea lucrărilor de 
siguranță rutieră şi fluidizarea 
traficului la nivel național. 
România se află pe primul loc 
în Europa în ceea ce priveşte 
numărul de accidente rutiere 
mortale (92 de decese la 1 
milion de persoane, față de 101 
decese la 1 milion de persoane 
în 2012 şi 117 decese la 1 
milion de persoane în 2011), 
conform datelor publicate în 
luna martie 2014 de Comsiia 
Europeană. 
Având în vedere că unul dintre 
obiectivele asumate de 
CNADNR urmăreşte 
îmbunătățirea sigurantei 
circulatiei rutiere considerăm că 
se impune suplimentarea sumei 
generale prevăzute pentru 
întreținerea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
art.17 alin.(31 ) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin.(1)  din Ordonanţa de 
urgentă a Guvernului 
nr.86/2014 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice 
centrale si pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
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Senat  rutiere, astfel încât să acopere 
necesarul pentru astfel de 
lucrări. 
Sursa de finanțare: 
Sumele colectate din acciza 
suplimentară la combustibil 
destinate construcției 
infrastructurii rutiere 
 
ADMIS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Ministerului Transporturilor .  
 

436.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitol 8401 Transporturi 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unități ale admiistrației 
publice locale, Art 01 
Transferuri curente, Alineat 28 
Întreținerea infrastructurii rutiere  
 

Sa propune alocarea sumei de  
21.000 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare pe sectorul de DN1 
în lungime de 5,93 km, 
intersecția drumului național 
DN1 între km 232+324 şi km 
236+820,   Municipiul Făgăraş, 
județul Braşov. 
 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
Dep.Daniel Zamfir PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

În momentul de față segmentul 
de DN1 care ocoleşte 
municipiul Făgăraş prin nordul 
localității se află într-o stare 
avansată de degradare, 
resursele financiare ale 
municipiului fiind insuficiente 
pentru a susține investiția. 
Doresc să precizez că este 
vorba despre o investiție  cu 
costuri reduse, nefiind necesare 
proceduri speciale pentru  
expropiere care să implice 
costuri suplimentare din partea 
statului, dar care ar aduce 
beneficii semnificative atât 
comunității locale, cât şi 
transportatorilor care 
tranzitează zona. 
Menționez că întreg traficul se 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
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desfăşoară prin interiorul 
municipiului Făgăraş 
neexistând o rută ocolitoare 
care se decongestioneze 
circulația, prin direcționarea în 
special a traficului greu. 
Situația este una alarmantă, de 
aceea la nivelul comunității 
locale s-au demarat procedurile 
pentru instituirea prin Hotărâre 
a Consiliului Local a unei taxe 
de acces pentru autovehiculele 
grele, ca singură soluție de 
finantare a lucrărilor de 
reparatie pe acest tronson. 
Peste 6000 de cetățeni, 
locuitori ai Municipiului 
Făgăraş, au semnat pentru 
susținerea acestei măsuri, fiind 
revoltați că reparațiile trebuie 
plătite din bugetul local pentru 
reabilitarea infrastructurii rutiere 
distrusă de traficul greu, în timp 
ce CNADNR colectează sume 
importante din plata rovinietei. 
 Sursa de finanțare: 
Din suma prevăzută pentru 
anul 2015 în Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 8401 
Transporturi 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unități ale admiistrației 
publice local , Art 01 
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Transferuri curente, Alineat 
28 Întreținerea infrastructurii 
rutiere. 
 
ADMIS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 

437.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Variantă de ocolire Miercurea 
Ciuc 
 

Propunem includerea în 
programul de investiții pe anul 
2015 a variantei de ocolire cu 
suma de 150.000 mii lei 
 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Antal István UDMR 
Dep.Korodi Attila UDMR 
Dep.Moldován József UDMR 
Dep.Kelemen Hunor UDMR 
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Verestoy Attila UDMR 
Sen.Tánczos Barna UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 
 
 

Construcția variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 
prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, iar autoritățile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 
şi întreține.  
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 
ADMIS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
 

438.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Variantă de ocolire Gheorghieni 

Propunem includerea în 
programul de investiții pe anul 
2015 şi a acestei variante de 
ocolire cu suma de 56.302 mii 
lei 
 
Autori: Comisiile pentru 

Construcția variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 
prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, iar autoritățile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
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Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Antal István UDMR 
Dep.Korodi Attila UDMR 
Dep.Moldován József UDMR 
Dep.Kelemen Hunor UDMR 
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Verestoy Attila UDMR 
Sen.Tánczos Barna UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 
 
 
 

şi întreține. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 
ADMIS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 

administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
 

439.  Secretariatul General al 
guvernului, cod obiectiv 364, 
anexa 3/13/29 pag 36 
Capitolul: 8400 Transporturi 
 

 

Varianta ocolitoare a 
municipiului Suceava, judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
Sen.Ovidiu Donţu PSD  
Sen.Neculai Bereanu PSD 
Dep.Gavril Mârza PSD 
Dep.Ioan Stan PSD 
Dep.Eugen Bejinariu PSD 
Dep.Eugen Uricec PSD 
Dep.Ovidiu Iane PSD 
 

Necesitatea finalizării centurii 
de ocolire a Municipiului 
Suceava în anul 2015, întrucât 
în anul 2014 deşi exista 
alocaţia bugetară pentru 
terminarea acestui obiectiv, a 
fost reziliat contractul din vina 
constructorului. 
 
Sursa de finanţare din Fondul 
de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului  
Suma – 20.000.000 Ron 
ADMIS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
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440.  Anexa 3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitol 8401 Transporturi 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unități ale admiistrației 
publice locale, Art 01 
Transferuri curente, Alineat 28 
Întreținerea infrastructurii rutiere  
 

 Se propune alocarea sumei de 
12.000 mii lei   pentru lucrări de 
reabilitare pe sectorul de DN 76 
Oradea-Deva în lungime de 3 
km ( km 120 +123) ce 
tranzitează Municipiul Beiuş, 
județul Bihor. 
 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Costin Gheorghe PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Deşi acest sector de drum a 
fost predat prin protocol către 
CNADNR, încă din anul 2009, 
în prezent ne aflăm în situația 
în care din totalul DN 76 
Oradea-Deva, numai acest 
sector să nu fie cuprins în 
proiectul de modernizare. 
Menționez că între 
municipalitate şi companie a 
existat o corespondență intensă 
pe acest subiect, cea mai 
recentă adresă fiind transmisă 
CNADNR-ului în data de 23 
septembrie a.c.  
Suma solicitată este necesară 
pentru întocmirea studiului de 
fezabilitate conform HG 
28/2008, dar şi pentru  
asigurarea finanțării lucrărilor 
de reabilitare pentru acest 
sector de drum. 
 Sursa de finanțare: 
Din suma prevăzută pentru 
anul 2015 în Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 8401 
Transporturi 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unități ale admiistrației 
publice local , Art 01 
Transferuri curente, Alineat 
28 Întreținerea infrastructurii 
rutiere 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
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RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 

ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

441.  Anexa nr. 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 8401 Transporturi 
Grupa 51, Art. 02 Transferuri de 
capital, Alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

Se propune alocarea sumei de 
20 000 mii lei pentru realizarea 
studiului de fezabilitate si 
poiectului tehnic în vederea 
cosntruirii unui nod rutier care 
să permită accesul pe 
autostrada A1 Sibiu-Orăştie în 
dreptul oraşului Cugir, județul 
Alba. 
 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
Dep.Dan Coriolan Simedru PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Această investiție este 
necesară pentru realizarea 
studiului de fezabilitate şi 
proiectului tehnic  în vederea 
racordării oraşului Cugir la 
Autostrada A1 prin realizarea 
bretelelor  de acces la 
autostradă. Proiectul de 
construire a accesului la 
autostrada Orăştie – Sibiu în 
zona ieşirii din direcția oraşului 
Cugir la DN 7  a fost agreată la 
nivel declarativ de oficiali ai 
Ministerului pentru Mari 
Praiecte de Investiții, insă nu a 
beneficiat deocamdată de 
bugetare.  
Menționez că există numeroase 
solicitări în acest sens din 
partea investitorului german 
Daimler-Chrysler pentru a avea 
asigurată legătura facilă între 
fabrica de la Cugir şi rețeaua 
europeană a marelui concern, 
precum şi întreprinderilor din 
industria de apărare existente 
în oraş.  

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
 
Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 8 - 

Sursa de finanțare 
Din suma prevăzută la 
Capitolul 8401 Transporturi, 
Grupa 51, Art. 02 Transferuri 
de capital, Alineat 13 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

442.  Anexa 03/13/22 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Cod 5723 Modernizarea 
centurii rutiere a municipiului 
Bucuresti intre A1 -DN 7 si DN 
2 -A2 

 Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul Modernizarea 
centurii rutiere a municipiului 
Bucuresti intre A1 -DN 7 si 
DN 2 -A2. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Răzvan Mironescu PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Având că vedere faptul că 
acest obiectiv de investiții în 
infrastructură nu are prevăzută 
alocare bugetară pentru anul 
2015, în condițiile în care este 
nefinalizat, fiind de o importanță 
deosebita atât pentru tranzitul 
nord-sud al locuitorilor 
Municipiului Bucureşti, cât şi 
pentru  numeroşii agenți 
economici semnificativi care au 
sediul pe traseul centurii, se 
impune alocarea fondurilor 
necesare pentru finalizarea 
lucrărilor în cursul anului 2015. 
Sursa de finanțare:  
Din suma prevăzută la Capitolul 
8401 Transporturi Grupa 56, 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
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Articolul 01 se alocă 5000 mii 
lei, precum şi din suma 
prevăzută la la Grupa 56, 
Articolul 02  alți 5000 mii lei.  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
Ministerului Transporturilor se 
stabilesc de către acesta pe 
baza fişelor de fundamentare 
ale proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de cheltuielile 
estimate pentru anul respectiv, 
în cazul proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
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privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

443.  Anexa 03/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Cod Obiectiv 415  Autostrada 
Braşov-Cluj-Borş 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute pentru 
obiectivul autostrada Braşov-
Cluj-Borş cu suma de 400.000 
mii lei în vederea continuării 
lucrărilor pe tronsonul Borş-
Cluj. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Costin Gheorghe PNL 
Dep.Ioan Cupşa PNL 
Dep.Florica Cherecheş PNL 
Dep.Lucia Ana Varga PNL 
Sen.Cristian Bodea PNL 
Sen.Valeriu Boeriu PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Infrastructura  este extrem de 
importantă pentru creşterea 
competitivității investițiilor în 
România. 
Lucrările pe acest tronson se 
află în conservare, fiind 
necesară alocare financiară  
suplimentară pentru finalizarea 
lucrărilor începute. 
Sursa de finanțare 
Sumele colectate din acciza 
suplimentară la combustibil 
destinate construcției 
infrastructurii rutiere 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
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Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Propunem respingerea 
amendamentului întucât potrivit 
alin.(2) al art.8 din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au destinaţii distincte. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

444.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 

Se propune alocarea sumei de 
12.000 mii lei pentru centura de 

Realizarea acestui obiectiv de 
investiții în infrastructură se 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
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Guvernului 
Capitolul 8401 Transporturi, 
Grupa 51, articol 01, alineat 13 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

ocolire a Municipiului Bârlad, 
județul Vaslui. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Florin Ciurariu PNL 
 Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

impune pentru fluidizarea 
traficului în zona Municipiului 
Bârlad şi pentru transferul 
traficului greu în afara localității. 
Pentru acest proiect există 
întocmit un studiu de 
fezabilitate, de aceea 
demararea lucrărilor de 
construcție se poate efectua 
începând cu anul 2015 dacă se 
asigura finanțarea solicitată prin 
amendament.  
Sursa de finantare: 
Din suma prevăzută în Bugetul 
SGG pentru anul 2015 la 
capitolul 8401 Transporturi, 
Grupa 51, articol 01, alineat 13 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
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privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

445.  Anexa 3/13/02,  
Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 
Transporturi 8401, Grupa 51, 
Titlul VI, Transferuri între unități 
ale administrației publice locale, 
Art 02, Alin 13, Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune alocarea sumei de 
3000  mii  lei pt finantarea 
obiectivului Realizare  şosea  
ocolitoare   a municipiului 
Codlea, județul Braşov. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Donțu Mihai-Aurel PNL  
Sen.Popa Nicolae Vlad PDL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Există  deja un Studiu de 
fezabilitate, iar scopul 
proiectului este eliminarea 
traficului greu, dar si a 
tranzitului autovehiculelor 
usoare din centrul municipiului 
Codlea. 
Sursa de finanțare: Bugetul 
SGG  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
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Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Trans Se propune 
respingerea amendamentului 
întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii  
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii.   
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porturilor  
 

446.  Anexa 3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului 8401 – Transporturi 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – art. 
01, alin 28 
Intretinerea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  49.000 lei pentru 
obiectivul de investitii „DN 25 
Galati - Tecuci” –(km 1 – km 
52) 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Scarlat George PNL 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 
 

Investitia este necesara pentru 
decongestionarea traficului 
intens existent intre cele doua 
municipii. 
 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 
 

447.  Anexa 3/13/29,  
Secretariatul general al 
Guvernului, Cod obiectiv 353, 
Obiective/proiecte de investiții 
în continuare 

Se propune alocarea sumei 
500.000 mii lei de pt finantarea 
obiectivului Construire 
Autostrada Comarnic-Brasov. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Donțu Mihai-Aurel PNL  
Sen.Popa Nicolae Vlad PDL  
Dep. Maria Grecea PNL 
Dep. Petre Roman PNL 
Dep. Daniel Zamfir PNL 
 

Realizarea Autostrazii 
Comarnic Brasov, in lungime de 
60 km, este strict necesara 
nevoii de dezvoltare a judetului 
Brasov. Suma propusa este o 
valoare partiala, necesara 
demararii in 2015 a acestui 
proiect. 
Sursa de finanțare: Încasările 
din acciza suplimentară la 
carburant destinată construcției 
de autostrăzi 
 
RESPINS de Comisiile pentru 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 17 - 

Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
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fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

448.  Anexa 3/13/22  
Secretariatul General al 
Guvernului 
Cod 84015603 - Programe din 
Fondul de Coeziune 
Obiectiv 7219 – 
Revizuire/Actualizare Studiu de 
fezabilitate pentru autostrada 
Sibiu – Piteşti 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute de 30.114 mii 
lei (credite bugetare)  cu suma 
de 30.000 mii lei (credite 
bugetare, prevăzută în 2016) 
pentru obiectivul Studiu de 
fezabilitate pentru autostrada 
Sibiu – Piteşti. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  

 
Dep.Theodor Nicolescu PNL 
Dep.Mircea Cazan PNL 
Dep.Ioan Tămâian PNL 
Dep.Cristian Buican PNL 
Dep.Traian Dobrinescu PNL 
Sen.Nicolae Neagu PNL 
Sen.Ioan Popa PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Realizarea autostrăzii Sibiu-
Pitesti reprezintă unul dintre 
obiectivele majore în materie de 
infrastructură pentru România, 
fiind totodată o cerință a Uniunii 
Europene de a finanța cu 
prioritate tronsoanele de 
autostradă aflate pe traseele 
pan-europene şi pentru care se 
alocă fonduri europene. 
Mai mult, acest obiectiv de 
investiții are o însemnătate 
economică aparte pentru uzina 
Dacia Renault, societate cu o 
contribuție majoră în creşterea 
anuală a PIB al României şi a 
cărei dezvoltare depinde de 
realizarea acestei autostrăzi. 
Realizarea autostrăzii va 
contribui la dezvoltarea 
regională şi va impulsiona 
activitatea turistică din zonă. 
În 2014, deşi a promis, 
Guvernul Ponta a ratat 
obiectivul privind realizarea 
studiului de fezabilitate, iar 
suma propusă pentru 2015 
reprezintă 50% din totalul 
necesar acestui studiu.  
În acest sens, pentru a urgenta 
realizarea studiului într-un 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Propunem respingerea 
amendamentului întucât potrivit 
alin.(2) al art.8 din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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singur an (2015) şi având în 
vedere că în 2016 Guvernul are 
în vedere alocarea sumei de 
30.000 mii lei pentru SF, 
propun alocarea sumei din 
2016 în avans în 2015.  
Aşa cum Guvernul restituie în 
2015 în avans sume din titlurile 
executorii, cred că are 
capacitatea şi posibilitatea 
identificării de fonduri pentru 
alocarea propusă.  
O altă sursă de finanțare: 
încasările din acciza 
suplimentară la carburant. 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au destinaţii distincte 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

449.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului - Cap. 8401, Grupa 
51, Titlul VI, Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice, 
alin. 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
294.000 mii lei pentru 
realizarea Drumului Expres 
Baia Mare – Petea. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep. Mircea Dolha PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Drumul expres Baia Mare-
Petea este un proiect important 
al zonei, al cărui scop este de a 
realiza  conexiunea între 
oraşele Baia Mare şi Satu Mare 
cu autostrada M3 din Ungaria. 
În anii 2005 si 2006, în 
şedințele comune ale 
guvernelor României şi 
Ungariei s-a decis construirea 
drumului expres Baia Mare – 
Vaja (Ungaria), drum important 
care urma să dea un puternic 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Baia_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Satu_Mare
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Autostrada_M3&action=edit&redlink=1
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impuls dezvoltării județelor Satu 
Mare şi Maramureş. 
Partea ungară s-a ținut de 
cuvânt şi a avansat cu 
autostrada până aproape de 
granița cu România. Partea 
română însă a ramas restantă 
şi a sosit momentul ca 
Guvernul României să se țină 
de cuvânt şi să pună umărul la 
dezvoltarea acestei zonei.  
Sursa de finanțare: Încasările 
din acciza suplimentară la 
carburant 
 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Propunem respingerea 
amendamentului întucât potrivit 
alin.(2) al art.8 din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au destinaţii distincte 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
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anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

450.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului - Cap. 8401, Grupa 
51, Titlul VI, Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice, 
alin. 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
10.000 mii lei pentru realizarea 
Centurii ocolitoare a 
Municipiului Baia Mare. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep. Mircea Dolha PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Baia Mare a rămas unul dintre 
puținele municipii reşedință de 
județ din România în care 
autoritățile centrale nu s-au 
implicat pentru a construi o 
centura ocolitoare care să facă 
joncțiunea cu drumul europene, 
national şi cele județene. 
În anul 2005 municipalitatea a 
întocmit un proiect al centurii 
ocolitoare pe care l-a inclus în 
marele proiect al drumului 
rapid, însă primăria şi consiliul 
local nu au reuşit sa aloce 
sumele necesare fără finanțare 
de la bugetul de stat. Astfel, mii 
de baimăreni sunt obligați să 
suporte zgomotul, praful şi 
disconfortul creat de traficul 
greu care ajunge pe străzile 
aglomerate ale municipiului. 
Obiectivul de investiție are SF 
şi PT.  
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă al Guvernului şi fonduri 
suplimentare prin îmbunătățirea 
colectării bugetare în urma 
reorganizării ANAF 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
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RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează 
unor Ordonatori principali de 
credite pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Legii  
500/2002, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
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fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

451.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 
/29, cap 8401 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
25000000 mii lei pentru 
Autostrada Iaşi –Tg Mureş 
(pentru refacere studiu 
fezabilitate  şi inițiere lucrări 
efective la autostradă) 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Mugurel Cozmanciuc PNL 
Dep.Grigore Crăciunescu PNL 
Dep.Costel Alexe PNL 
Dep.Anton Doboş PNL 
Dep.Florin Ciurariu PNL 
Dep.Alexandru Băişanu PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

În condițiile în care Moldova 
este cea mai subdezvoltată 
regiune a României, cu un PIB 
pe cap de locuitor cu 
aproximativ 40% mai mic decât 
media națională, proiectul 
autostrăzii Moldova-
Transilvania este fundamental 
important pentru regiunea de 
Nord-Est a României. 
Creşterea bunăstării, atragerea 
investitorilor şi crearea de noi 
locuri de muncă sunt indisolubil 
legate de realizarea autostrăzii 
care să lege regiunea noastră 
de Vestul României şi de 
Europa. 
Invocarea traficului redus pe 
ruta Moldova-Transilvania este 
doar o formă de a ignora 
necesitatea realizării 
autostrăzii: infrastructura stă la 
baza creşterii economice, şi nu 
invers. 
Locuri de muncă 
Cu toate că are al treilea centru 
universitar al țării, din cauza 
lipsei de oportunități locale 
tinerii absolvenți din Regiunea 
de Nord-Est trebuie să îşi caute 
de lucru în alte zone ale țării 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
. 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
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sau ale Europei, necontribuind 
la dezvoltarea regiunii din care 
provin. Nici în ce priveşte 
situația forței de muncă mediu 
calificate lucrurile nu stau mai 
bine, Moldova fiind principala 
sursă de emigrație a României. 
În condițiile păstrării izolării 
geografice a Moldovei pe 
direcția vest-est, decalajul de 
dezvoltare între această zonă şi 
restul țării se va majora, făcând 
ca  ea să fie subvenționată din 
ce în ce mai mult de celelalte 
regiuni mai dezvoltate, iar 
flancul de est al României să 
rămână depopulat, demoralizat 
şi slab industrializat. Mai mult, 
deşi Regiunea Nord - Est are 
cea mai mare populație dintre 
toate regiunile, aportul la 
Produsul Intern Brut național 
este de numai 10,6%, în 2010. 
În ciuda atractivității costurilor 
scăzute cu forța de munca – ca 
principal avantaj competitiv, 
România înregistrează în 
continuare unul dintre cele mai 
scăzute niveluri ale investițiilor 
străine directe (ISD) pe cap de 
locuitor, Regiunea Nord - Est 
este cea mai puțin atractivă 
destinație pentru investitorii 
străini. Majoritatea ISD care s-

dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii  
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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au făcut în ultimii ani au fost în 
privatizări masive şi nu investiții 
de tip green-field.  
Investițiile străine în România s-
au orientat şi se orientează în 
funcție de accesibilitatea 
piețelor vestice (inclusiv 
existenta aeroporturilor 
internaționale) şi de caracterul 
urban al zonelor vizate, inclusiv 
existent unui nivel adecvat al 
facilitaților şi serviciilor. În 
aceste condiții nu este 
surprinzător că destinațiile 
favorite ale investitorilor străini 
sunt Bucureşti - Ilfov şi Sud Est. 
Capacitatea Regiunii Nord -Est 
de a atrage ISD este influențată 
negativ de accesibilitatea 
redusă dinspre şi înspre restul 
Europei şi calitatea insuficienta 
a infrastructurii de transport. 
Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

452.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
29, cod 353,  

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
100000 mii lei pentru 

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/29 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
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 Autostrada Bucureşti-
Comarnic-Braşov 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Maria Grecea PNL 
Dep.Petre Roman PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
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poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii  
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 
 

453.  Secretariatul General al 
Guvernului, art 13/3/01, cap 
8401,  TRANSPORTURI 

Majorarea cu suma de  15.000 
mii lei pentru finalizarea 
modernizării DN 15  Bacău – 
Piatra Neamț , DN 15D Piatra 
Neamt – Roman, DN 15C 
Piatra Neamt – Târgu Neamt 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Corneliu Mugurel 
Cozmanciuc PNL 
Dep.Radu Surugiu PNL 
Sen.Eugen Țapu Nazare PNL 

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, art 13/3/01, cap 
8401,  TRANSPORTURI 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
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Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
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fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

454.  Anexa 3/13/02 SGG 
8401 – Transporturi 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – art. 
01, alin28 Intretinerea 
infrastructurii rutiere 

Se propune alocarea sumei de 
5.000 mii lei  pentru studiu 
tehnico – economic obiectiv de 
investitii „Centura ocolitoare 
Galati” 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Victor Paul Dobre PNL 
Grupurile Parlamentare Reunite 
ale PNL 
 

Investitia este necesara pentru 
decongestionarea traficului 
intens existent in Municipiul 
Galati. 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
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căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

455.  Secretariatul General al 
Guvernului, art 13/3/01, cap 
8401,  TRANSPORTURI 

Majorarea cu suma de  
79813,31 mii lei pentru 
modernizarea DN 7D Câineni-
Perişani km 0+000-31+360. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
Dep.Cristian Buican PNL 
Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 

DN 7D este situat în județul 
Vâlcea şi se desfăşoară pe 
direcția V-E, făcând legătura 
între localitățile Câineni şi 
Perişani. Având în vedere 
încadrearea DN 7D în clasa 
tehnică IV şi în conformitate cu 
recomandările cuprinse în 
raportul de expertiză, soluția 
recomandată pentru 
modernizarea DN 7D şi 
sporirea capacității portante 
răspunde pentru traficul de 
perspectivă 15 ani. DN7 D a 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
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rămas „ultimul drum național de 
pământ din România”.  
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea, şi impozite, şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Propunem respingerea 
amendamentului întucât potrivit 
alin.(2) al art.8 din Legea 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au destinaţii distincte 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
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credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

456.  Secretariatul General al 
Guvernului, art 13/3/01, cap 
8401,  TRANSPORTURI 

Majorarea cu suma de  14.000 
mii lei pentru finalizarea 
modernizării DN 67C – 
„Şoseaua Transalpina”  
 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
Dep.Cristian Buican PNL 
Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 

Şoseaua Transalpina (DN 
67C), drumul care leagă oraşul 
Sebeş (Alba) de comuna 
Novaci (jud.Gorj) pe o distanță 
de aproximativ 130 km , a fost 
închisă anul current, mai exact 
pe sectorul de drum Rânca- 
Sebeş. Această măsură a fost 
luată  din cauza nefinalizării 
lucrărilor de construcție şi a 
imposibilității asigurării 
condițiilor de siguranță a 
traficului rutier. 
Nu sunt montați parapete de 
protecție, nu au fost 
amenajate rigole pe marginea 
şoselei şi lipsesc marcajele 
rutiere. Această şosea 
reprezintă în sine o atracție 
turistică ce trage anual mii de 
turişti, oferind premisele  
dezvoltării turistice din patru 
județe: Vâlcea, Gorj, Alba şi 
Hunedoara.  
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea, şi impozite, şi taxe 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Propunem respingerea 
amendamentului întucât potrivit 
alin.(2) al art.8 din Legea 
privind finanţele publice nr. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 33 - 

estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au destinaţii distincte 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

457.  Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 189.711 mii lei pentru 
obiectivul “Modernizare DN 28B 
Târgu Frumos – Botoşani” 
Județul Botoşani. 
Obiectiv nou - demarare lucrari 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 

Obiectiv de investii cu impact 
social major de interes național. 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 
 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
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Dep.Cristian-Constantin Roman 
PDL 
Dep.Costel Şoptica PNL 
Deputat Dumitru-Verginel 
Gireada PNL 
Deputat Roxana-Florentina 
Anusca Țurcanu PNL 
Senator Viorel Grigoras PNL 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL si PNL din Camera 
Deputaților şi Senat 
 

Deputațiilor și Senatului 
 
 

Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
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anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

458.  Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 133.681,920 mii lei 
pentru obiectivul “Modernizare 
DN 24C Manoleasa – Rădăuți 
Prut” 
Obiectiv nou - demarare lucrari 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Cristian-Constantin Roman 
PDL 
Dep.Costel Şoptica PNL 
Deputat Dumitru-Verginel 
Gireada PNL 
Deputat Roxana-Florentina 
Anusca Țurcanu PNL 
Senator Viorel Grigoras PNL 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL si PNL din Camera 
Deputaților şi Senat 
 

Obiectiv de invesții cu impact 
social major 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
. 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
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din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

459.  Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 12.897,240 mii lei 
pentru amenajarea platformei 
infrastructurii rutiere pentru 
obiectivul “Punct de trecere 
frontieră şi a biroului vamal 
Rădăuți-Prut, România – 
Lipcani, Republica Moldova”, 
Județul Botoşani 
Obiectiv nou - demarare lucrari 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 

Obiectiv de investitii cu impact 
economic major. 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
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Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Cristian-Constantin Roman 
PDL 
Dep.Costel Şoptica PNL 
Deputat Dumitru-Verginel 
Gireada PNL 
Deputat Roxana-Florentina 
Anusca Țurcanu PNL 
Senator Viorel Grigoras PNL 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL si PNL din Camera 
Deputaților şi Senat 

 

reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
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fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

460.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului / 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională FEDR 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 30.000 mii lei pentru 
începerea obiectivului de 
investiții nr. 2305 „Varianta de 
ocolire GALAȚI”  
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Mircea Nicu Toader PDL 
Grupul parlamentar al PDL din 
Camera Deputaților  
 

În cursul anului 2015 se vor 
finaliza SF, PT şi DDE şi se pot 
demara lucrările la acest 
obiectiv cu impact economic şi 
social major la nivel regional.  
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/59/ TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
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politica sa în domeniu. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

461.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 2.000 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 
Baia-Mare – Sighetul 
Marmației, județul Maramureş, 
aflat în reabilitare din 2012 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Mircea Man PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

DN 18 Baia-Mare – Sighetul 
Marmației se află într-un stadiu 
avansat de degradare. 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
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normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

462.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul Se suplimentează bugetul DN 18 Moisei-Iacobeni se află Membrii celor două comisii, cu 



 
 
Nr. 
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General al Guvernului CNADNR cu suma de 3500 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 
Moisei-Iacobeni, județul 
Maramureş, drum aflat în 
reabilitare din anul 2011 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Mircea Man PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 
 

într-un stadiu avansat de 
degradare. 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
. 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Se propune respingerea 
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întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

463.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 6.000 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 B 
Baia-Mare-Târgu-Lăpuş,județul 
Maramureş 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Mircea Man PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Reabilitarea drumului național 
de importanță majoră pentru 
regiunea Maramureşului. 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
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Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Secretariatului 
General al Guvernului au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

464.  Legea bugetului de stat pe anul 
2015 
 
Secretariatul General al 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 30.000 
mii lei pentru realizare obiectiv 
5595 “Reabilitare DN 76, Deva-

Pentru realizarea obiectivului 
DN 76, Deva-Oradea.  
Se diminuează cu suma de 
30.000 mii lei anexa 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 



 
 
Nr. 
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Guvernului/ anexa 
nr.03/13/22 
 
 
 
 

Oradea, km 0+000 – km 
184+390” 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Liviu Laza-Matiuta PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

3/13/5001/55 titlul VII – alte 
transferuri 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
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500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

465.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 90.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiții „Varianta de ocolire 
Găeşti” 
Oraşul Găeşti ,  
Județul Dâmbovița 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Iulian Vladu PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaților 
Dep.Ludovic Orban PNL  
Dep.Horga Vasile PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaților 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiției, având în 
vedere că au fost aprobați 
indicatorii tehnico-economici, 
iar obiectivul este important 
pentru fluidizarea traficului şi 
pentru atragerea investițiilor în 
oraşul Găeşti 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
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Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

466.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 90.500 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare DN 7 Titu - 
Găeşti 
Județul Dâmbovița 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Iulian Vladu PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaților 
Dep.Ludovic Orban PNL  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiției reabilitare 
şi modernizare DN 7 Bâldana – 
Găeşti. Investiția este 
necesară, întrucât DN 7 se află 
într-un stadiu avansat de 
degradare pe raza județului 
Dâmbovița, drumul făcând 
legătura între județ şi Capitală. 
Sursa de finanțare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
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Dep.Horga Vasile PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaților 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Trans Se propune 
respingerea amendamentului 
întrucât potrivit art. 8 alin.(2) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte. 
porturilor  
 
. Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

467.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 45.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiție „Reabilitare şi 
modernizare DN 61” Găeşti – 
Corbii Mari 
Județul Dâmbovița 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Iulian Vladu PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaților 
Dep.Ludovic Orban PNL  
Dep.Horga Vasile PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaților 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investiției 
„Reabilitare şi modernizare DN 
61 Găeşti – Corbii Mari”, 
întrucât drumul se află într-o 
stare avansată de degradare pe 
raza județului Dâmbovița şi 
necesită urgent lucrări de 
reabilitare. 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
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- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

468.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150.000 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare DN 71 Bâldana-
Târgovişte -Sinaia 
Județul Dâmbovița 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Iulian Vladu PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaților 
Dep.Ludovic Orban PNL  
Dep.Horga Vasile PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaților 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiției reabilitare 
şi modernizare DN 71 Bâldana-
Târgovişte -Sinaia. Investiția 
este necesară, întrucât DN 71 
trebuia finalizat până la sf. 
anului 2014, investiție blocată 
din iulie 2012. 
Sursa de finanțare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
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 Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art. 8 alin.(2) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte. 
 
. Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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469.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiții „Varianta de ocolire 
Titu” 
Oraşul Titu. 
Județul Dâmbovița 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Iulian Vladu PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaților 
Dep.Ludovic Orban PNL  
Dep.Horga Vasile PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaților 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiției, având în 
vedere că au fost aprobați 
indicatorii tehnico-economici, 
iar obiectivul este important 
pentru fluidizarea traficului şi 
pentru atragerea investițiilor în 
oraşul Titu. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

470.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiții „Varianta de ocolire 
Pucioasa-Fieni” 
Oraşul Pucioasa. 
Județul Dâmbovița 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Iulian Vladu PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaților 
Dep.Ludovic Orban PNL  
Dep.Horga Vasile PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaților 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiției, având în 
vedere că au fost aprobați 
indicatorii tehnico-economici, 
iar obiectivul este important 
pentru fluidizarea traficului şi 
pentru atragerea investițiilor în 
oraşul Pucioasa. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
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Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

471.  Anexa 3/13/23/Secretariatul 
General al Guvernului/ 06 - 
Programul Operational 
Sectorial Transport – Proiectele 
CNADNR 
 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma  de  90.000 
mii lei, necesară pentru 
construirea centurii ocolitoare a 
Municipiului Zalau - tronsonul 2, 
cu lungimea de 7.8 km, județul 
Sălaj 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Bode Lucian Nicolae PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Suma este necesară  pentru 
construirea variantei  ocolitoare 
a Municipiului Zalău - tronsonul 
2, cu lungimea de 7.8 km 
Sursa de finanțare: se 
diminuează cu 90.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 5000, 
grupa 01 - Cheltuieli Curente  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
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normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015.  
 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
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fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

472.  Anexa 3/13/29/ 
Secretariatul General al 
Guvernului/ Cod obiectiv 415 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului pentru cod obiectiv 
415, cu suma  de 450.000 mii 
lei pentru demararea lucrărilor 
la trosonul 7 Mihailesti-Suplacu 
de Barcau( 75,48 km) din 
Autostrada Braşov – Borş 
(AutostradaTransilvania). 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Bode Lucian Nicolae PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Suma este necesară pentru  
demararea lucrărilor la trosonul 
7 Mihailesti-Suplacu de Barcau( 
75,48 km) din Autostrada 
Transilvania. Cod obiectiv 415 
Sursa de finanțare: se 
diminuează cu 450.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 5000, 
grupa 01 - Cheltuieli Curente  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
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 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

473.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 83.545 mii lei pentru 
finalizarea rutei ocolitoare 1 a 
Municipiului Suceava, (Moara-
Șcheia-Pătrăuți), județul 
Suceava 
 Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 

Lucrările au început în 2008, 
termenul de finalizare inițial era  
2012, dar au fost prelungit de 
doua ori, mai întâi pentru 
noiembrie 2013, apoi pentru 
iulie 2014. Ulterior, 
constructorul s-a angajat să 
termine primul tronson la 15 
septembrie 2014. În acest 
moment, pentru primul tronson 
lucrările sunt finalizate în 
proporție de 97%, unele porțiuni 
executate fiind deja degradate 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
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PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

sau sustrase. Celelalte două 
tronsoane ale şoselei de 
centură sunt realizate în 
proporție de 80%. În 
consecință, se propune 
alocarea sumei solicitate până 
la acoperirea întregii valori 
rămase de finanțat şi pentru 
remedierea porțiunilor 
degradate şi înlocuirea 
elementelor distruse sau 
sustrase, pentru a asigura 
finalizarea proiectului, având în 
vedere urgența finalizării 
acestei investiții. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
83.545 mii lei.  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
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anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

474.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 3.000 mii lei pentru 
începerea execuției şi 
recuperarea întârzierilor la ruta  
ocolitoare a municipiului 
Rădăuți, județul Suceava. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Devierea traficului greu care 
tranzitează județul prin zona 
municipiului Rădăuți este 
absolut necesară. Menționăm 
ca Guvernul României a alocat 
în 2014 fonduri pentru 
întocmirea documentației topo-
cadastrale şi pentru finalizarea 
exproprierilor astfel încât acum 
sunt necesare fonduri pentru 
începerea efectivă a 
construcției, cu recuperarea 
întârzierilor,  licitația fiind 
efectuată deja. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
3.000 mii lei.  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
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deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

475.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 5.000 mii  lei (etapa 1) 
pentru finalizarea modernizarea 
DN E85, pe sectorul Roman -  
Suceava – Siret.  
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  

Acest sector este unul foarte 
circulat, cu o rată mare de 
accidente grave  şi face parte 
din rețeaua națională de 
transport, realizând legătura cu 
țările din nordul României. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
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Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

5.000 mii lei.  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
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ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

476.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 6.000 mii  lei pentru 
execuție studiu fezabilitate 
autostrada Bucureşti- Suceava 
- Siret. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Această rută realizează 
legătura cu Ucraina, are o 
importanță strategică 
indiscutabilă pentru România, 
dar nu figurează în Master 
Planul General pentru 
Transport. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
6.000 mii lei.  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
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- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

477.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 1.000 mii  lei pentru 
amenajare acces, asigurare 
utilități şi cofinanțare realizare 
Punct Intermodal în comuna 
Dărmăneşti, județul Suceava. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Amplasarea punctului 
intermodal la Dărmăneşti  
reprezintă consecința analizei 
rutelor de tranzit din România. 
Zona Suceava prezintă interes 
fiind amplasată pe Sectorul 
Paneuropean 9, pe secțiunea 
Siret - Suceava - Bacău - 
Mărăşeşti – Tişița şi totodată, 
fiind propusă pentru extinderea 
rețelei TNT pe secțiunea Petea 
- Satu Mare - Baia Mare - Dej - 
Suceava - Rădăuți, grație 
potențialului de conectare la 
rețelele de transport rutier, 
feroviar şi aerian. Primăria a 
pus la dispoziție o suprafață de 
teren cu această destinație, 
urmând a se asigura accesul şi 
utilitățile, astfel încât în 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
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exercitiul bugetar european 
2014-2020 se va trece la 
finanțarea efectivă a proiectului. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
1.000 mii lei. 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

478.  Secretariatul General al 
Guvernului 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 

Realizarea acestui obiectiv va 
determina devierea traficului de 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
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Anexa 3/13/01 

suma de 3.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor la ruta 
ocolitoare nr. 2 a Municipiului 
Suceava (Cumpărătura – 
Ipoteşti – Salcea), județul 
Suceava. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

pe arterele principale ale 
municipiului Suceava şi, 
implicit, va conduce la 
fluidizarea traficului rutier. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
3.000 mii lei.  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
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Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

479.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 17B Vatra 
Dornei – lim. județ Neamț. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Modernizarea acestui drum 
național va contribui la 
creşterea potențialului turistic al 
celor două județe, Suceava şi 
Neamț. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei.  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
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de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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480.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 18, pe 
sectorul Iacobeni-Ciocăneşti-
Cârlibaba-Borşa. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 
 

Modernizarea acestui drum 
național va contribui la 
dezvoltarea județelor din Nordul 
țării şi la creşterea potențialului 
turistic al României. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei.  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
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sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

481.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 55 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale adminitrației publice/Alin 28 
Întreținerea infrastructurii rutiere 
 

Majorarea cu suma de  280.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

 
Rețeaua de drumuri naționale 
din România măsoară peste 
15.000 de kilometri, din care 
peste 11.000 au nevoie de 
reparații. Este necesară 
suplimentarea bugetului la 
acest capitol, la acelaşi nivel cu 
anul 2014,  pentru a putea 
interveni pe acele drumuri 
naționale care au ajuns 
aproape în stare impracticabilă. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
RESPINS de Comisiile pentru 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
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Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art. 8 alin.(2) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

482.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 01 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională/ 
Proiectul 2209 Varianta de 
ocolire Braşov 

Majorarea cu suma de 100.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Dep.Gheorghe Ialomițianu PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Proiectul este inclus în 
Programul Operațional 
Sectorial de Transport 2007-
2013 pentru care termenul de 
cheltuire a banilor este 2015. În 
consecință proiectul trebuie 
finalizat în următorii 2 ani, iar 
alocările bugetare trebuie să 
permită un flux continuu al 
finanțărilor. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art. 8 alin.(2) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte. 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
se stabilesc de către ordonator 
pe baza fişelor de 
fundamentare ale proiectelor 
propuse la finanţare/finanţate în 
cadrul programelor 
operaţionale, avizate de 
principiu de către autorităţile de 
management, inclusiv în funcţie 
de cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

483.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 7219 
Revizuire/actualizare Studiu de 
fezabilitate pentru autostrada 
Sibiu-Pitesti 

Majorarea cu suma de 30.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Proiectul autostrăzii Sibiu-
Piteşti va beneficia de finanțare 
europeană nerambursabilă în 
exercițiul financiar 2014-2020, 
fiind inclus în rețeaua centrală 
TEN-T. În acest sens este 
necesară actualizarea studiului 
de fezabilitate în cel mai scurt 
timp pentru a putea lansa şi 
licitația pentru execuția 
lucrărilor. 
Sursa de finanțare: Realocare 
de la proiectul elaborarea 
studiu de fezabilitate autostrada 
Braşov-Bacău  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
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Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art. 8 alin.(2) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte. 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
se stabilesc de către ordonator 
pe baza fişelor de 
fundamentare ale proiectelor 
propuse la finanţare/finanţate în 
cadrul programelor 
operaţionale, avizate de 
principiu de către autorităţile de 
management, inclusiv în funcţie 
de cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
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contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

484.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 3114 
Constructie Autostrada Lugoj-
Deva, sectorul Dumbrava-Deva 

Majorarea cu suma de 500.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Proiectul autostrăzii Lugoj-
Deva, sectorul Dumbrava-Deva 
este finanțat din Programul 
Operațional Sectorial Transport 
2007-2013 care are termen de 
cheltuire a fondurilor europene 
31 decembrie 2015. Este 
necesară suplimentarea alocării 
pentru anul 2015 astfel încât 
lucrările să fie finalizate la la 31 
decembrie 2015 şi să nu 
acoperim cu bani de la bugetul 
de stat pierderea fondurilor 
europene. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
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reducerea evaziunii fiscale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art. 8 alin.(2) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

485.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 5177 
Sebeş Turda 

Majorarea cu suma de 480.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Proiectul autostrăzii Sebeş-
Turda este finanțat din 
Programul Operațional 
Sectorial Transport 2007-2013 
care are termen de cheltuire a 
fondurilor europene 31 
decembrie 2015. Este necesară 
suplimentarea alocării pentru 
anul 2015 astfel încât lucrările 
să fie finalizate la la 31 
decembrie 2015 şi să nu 
acoperim cu bani de la bugetul 
de stat pierderea fondurilor 
europene. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
. Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art. 8 alin.(2) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

486.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi Cod obiectiv 
1041 Varianta de ocolire Satu 
Mare 

Majorarea cu suma de 2.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Andreea Paul PDL 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

Proiectul variantei de ocolire 
Satu Mare are studiul de 
fezabilitate încă din 2006. 
Întrucât pentru regiunea de 
nord-vest nu sunt prevăzute 
construcții de autostrăzi sau 
drumuri expres care să preia 
din traficul greu care 
traversează localitățile, 
propunem alocarea acestei 
sume pentru revizuirea studiului 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
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 de fezabilitate la ocolitoarea 
Satu Mare şi demararea 
lucrărilor. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art. 8 alin.(2) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

487.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare  
 

Majorarea cu suma de  23.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Dep.Roberta Anastase PDL 
Dep.Gheorghe Ialomițianu PDL 
Sen.Marius Neculoiu PNL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Autostrada Comarnic – Braşov 
este inclusă pe rețeaua TEN-T 
globală şi poate fi beneficiară 
de finanțări europene din 
fondurile nerambursabile. 
Având în vedere eşecul 
concesiunii propunem 
finanțarea revizuirii studiului de 
fezabilitate şi întocmirea cererii 
de finanțare pentru fonduri 
europene. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
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Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art. 8 alin.(2) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte. 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
se stabilesc de către ordonator 
pe baza fişelor de 
fundamentare ale proiectelor 
propuse la finanţare/finanţate în 
cadrul programelor 
operaţionale, avizate de 
principiu de către autorităţile de 
management, inclusiv în funcţie 
de cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
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de finanţare. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

488.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare  

Majorarea cu suma de  45.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi modernizarea DN 
21 Slobozia-Brăila. Având în 
vedere traficul intens din zonă 
şi faptul că autostrada Buzău-
Brăila-Galați va fi finalizată 
după anul 2018, conform 
Master Planului General de 
Transport este necesară 
creşterea capacității rutei 
actuale. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 
RESPINS de Comisiile pentru 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
este sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
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Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art. 8 alin.(2) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte. 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
se stabilesc de către ordonator 
pe baza fişelor de 
fundamentare ale proiectelor 
propuse la finanţare/finanţate în 
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cadrul programelor 
operaţionale, avizate de 
principiu de către autorităţile de 
management, inclusiv în funcţie 
de cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 
 

489.  Anexa nr3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 16.000 
mii lei pentru realizarea 
 studiului de fezabilitate al 
obiectivului de investiții 
"Autostrada Sudului " 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Marinică Dincă PDL 
Dep.Constantin Dascălu PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaților şi Senat 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate privind construcția 
"Autostrăzii Sudului", inclusă în 
rețeaua centrală TEN-T 
începând cu 2014. Autostrada 
va lega capitala direct de 
Craiova, în această zonă fiind 
necesară infrastructura 
adecvată, care să lege Craiova 
de coridoarele europene şi care 
să permită uzinei Ford să 
producă şi să exporte la 
capacitate maximă şi pentru 
dezvoltarea economică a 
regiunii S-V Oltenia. 
Sursa de finațare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
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Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2015 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Aceste cheltuieli pot fi 
finanțate în anul 2015 , de la 
poziţia C - „Alte cheltuieli de 
investiţii”, categoria de investiţii  
„c) cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite. 

490.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50.000 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții 
"Centura de ocolire Craiova 
varianta Sud - DN56- DN 55- 
DN 6" 
Autori: Comisiile pentru 

Obiectiv de investiții necesar 
pentru decongestionarea 
traficului greu din Municipiul 
Craiova. 
Obiectiv de investiții deja 
contractat şi cu ordin de 
începere. 
Sursa de finațare:  

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
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Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Marinică Dincă PDL 
Dep.Constantin Dascălu PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaților şi Senat 
 

Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2015 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

491.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții 
"Consolidare şi amenajare 
scurgere ape DN 55 - km 
4+400 - 71+100 Craiova - 
Bechet " 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Marinică Dincă PDL 
Dep.Constantin Dascălu PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaților şi Senat 
 

Obiectiv de investiții necesar a 
se realiza datorită stării precare 
a sistemului rutier care pune în 
pericol siguranța circulației pe 
acest drum.  
Obiectiv de investiții aflat în 
procedură de licitație pentru 
adjudecarea constructorului. 
Sursa de finațare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
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Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2015 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

492.  Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

DN 17C se află într-o avansată 
stare de degradare, 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
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Anexa 3/13/02 
Cap.8401/grupa 51/ titlul VI/art. 
01/alin. 28 
 
 
 
 

 

General al Guvernului cu suma 
de 60.000 mii lei pentru 
reabilitarea DN 17C 
sector/tronson Bistrița-Năsăud, 
județul Bistrița-Năsăud.  
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Ioan Oltean PDL 
Dep.Stelian Dolha PNL 
Sen.Cristian Florian PDL 
Sen.Dorin Dobra PNL 
Grupurile Parlamentare PDL şi 
PNL din Camera Deputaților şi 
Senat  
 

impunându-se reabilitarea de 
urgență.  
Sursa de finanțare: 
Buget de stat, finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite.  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
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Se propune respingerea 
întrucât    
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

493.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Cap.8401/grupa 51/ titlul VI/art. 
01/alin. 28 
 
 

 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului cu suma 
de 190.000 mii lei pentru 
reabilitarea DN 17D 
sector/tronson Beclean-Valea 
Mare, județul Bistrița-Năsăud şi 
modernizare sector/tronson 
Valea Mare – Lim, Județul 
Suceava.  
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Ioan Oltean PDL 
Dep.Stelian Dolha PNL 
Sen.Cristian Florian PDL 

DN 17D se află într-o avansată 
stare de degradare. Se impune 
reabilitarea de urgență pe 
tronsonul Beclean - Valea 
Mare, iar pentru Tronsonul 
Valea Mare – Lim, Județul 
Suceava, se impune 
modernizarea acestuia, fapt ce 
ar contribui la dezvoltarea fără 
precedent a zonei de nord, nu 
doar a județului Bistrița- 
Năsăud, ci mai ales a întregii 
zone de nord a României.   
Sursa de finanțare: 
Buget de stat, finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
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Sen.Dorin Dobra PNL 
Grupurile Parlamentare PDL şi 
PNL din Camera Deputaților şi 
Senat  
 

surse legal constituite.  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  
 de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât    
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
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în programul de investiţii. 
 

494.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/29 
COD OBIECTIV 1122 

Se propune alocarea sumei de 
55.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor la 
obiectivul de investiții Pasaj 
suprateran pe DJ 602 Centura 
Bucureşti – Domneşti. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Gheorghe Udriste PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

În fişa obiectivului de investiții 
este prevăzută suma de 5.000 
mii lei. Valoarea totală este de 
248.894 mii lei. Investiția va fi 
demarată în 2015, motiv pentru 
care este necesară alocarea 
unei sume corespunzătoare 
primului stadiu de execuție a 
lucrărilor. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/5001/51/02/13 cu 
suma de 50.000 mii lei. 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât    
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

495.  Anexa nr. 3/13/20/Secretariatul 
General al Guvernului/ 

Suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru realizarea 
şoselei de centura a 
municipiului Huşi cu suma de 
44 000 mii lei, jud Vaslui 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Dan Mihai Marian PDL 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
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Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii  
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

496.  Anexa 3/13 Suplimentarea bugetului Anexei  Membrii celor două comisii, cu 
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Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru realizarea 
şoselei de centura a 
municipiului Bârlad cu suma 
de 44 000 mii lei, jud. Vaslui  
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Dan Mihai Marian PDL 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților  
 
  

RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu se 
specifica sursa de finantare, 
astfel contravine prevederilor 
art.138 alin.(5) din Constitutia 
Romaniei, potrivit căruia „nicio 
cheltuiala nu poate fi stabilita si 
nici aprobată făra stabilirea 
sursei de finantare”. 
Se propune respingerea 
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întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii  
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

497.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Variantă de ocolire Huedin 

Propunem includerea în 
programul de investiții pe anul 
2014 şi a acestei variante de 
ocolire cu suma de 40.000 mii 
lei 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Máté András Levente 
UDMR 
Dep.Erdei D. István UDMR 

Construcția variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 
prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, iar autoritățile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 
şi întreține. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
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Sen.László Attila UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse   prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în raport 
cu sarcinile ce  îi revin  fiecărei 
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
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anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

498.  Anexa 3/13/29  
Secretariatul General al 
Guvernului  
COD OBIECTIV 415 
 
AUTOSTRADA BRASOV-
CLUJ-BORS 
Propuneri 2015… 302.272 mii 
lei 

Propunem suplimentarea sumei 
prevăzute la nivelul creditelor 
de angajament 
AUTOSTRADA BRASOV-
CLUJ-BORS 
Propuneri 2015… 684.096 mii 
lei 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Grupurile parlamentare ale 
UDMR 
Dep.Erdei D. István UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

Construcția autostrăzii 
Transilvania este un proiect 
demarat din 2004, de o 
deosebită importanță pentru 
legarea Capitalei României de 
alte capitale europene. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
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poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse   prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în raport 
cu sarcinile ce  îi revin  fiecărei 
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

499.  Anexa 3/13/29  
Secretariatul General al 
Guvernului  
COD OBIECTIV 415 
 
AUTOSTRADA BRASOV-
CLUJ-BORS 
Propuneri 2015… 302.272 mii 
lei 

Propunem suplimentarea sumei 
prevăzute cu 500.000 mii lei 
pentru constructia sectiunii 3C 
Suplacu de Barcău – Borş 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  

Suplimentarea fondurilor este 
necesară pentru finanțarea 
tronsonului Cluj-Napoca-
Oradea, o parte din acesta fiind 
deja aprobat, iar termenul de 
finalizare depăşit. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
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Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse   prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în raport 
cu sarcinile ce  îi revin  fiecărei 
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
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ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

500.  Anexa nr. 3/13/29  
Secretariatul General al 
Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Refacere şi consolidare DN 
19B Săcueni (jud. Bihor) – 
Nuşfalău (jud. Sălaj) 56 km 

Solicităm alocarea sumei de 
87.000 mii lei 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

Starea drumului DN19B justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie de consolidare. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
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întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
501.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 

General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
 
Modernizare DN 19E Biharea – 
Chiribiş 38,91 km  

Solicităm alocarea sumei de 
25.000 mii lei 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  

Starea drumului DN19E justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie urgentă de lucrări de 
modernizare. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
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Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
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cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

502.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Variantă ocolitoare Salonta 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinație. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
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Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

503.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Variantă ocolitoare Valea lui 

Solicităm alocarea sumei de 
5.000 mii lei 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinație. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
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Mihai Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
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în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

504.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Variantă ocolitoare Marghita 

Solicităm alocarea sumei de 
15.000 mii lei 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinație. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
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Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

505.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
COD OBIECTIV 1079 

Solicităm suplimentarea sumei 
cu 20.000 mii lei  
Propuneri 2015...50.000 mii lei 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
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Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Variantă ocolitoare Alesd Sud şi 
Nord 
Propuneri 2015....30.000 mii lei 

Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinație. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
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credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

506.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
COD OBIECTIV 1086 
 
Reabilitare DN 76 (E79) Deva 
Oradea km 0+000-km 184+390 
Propuneri 2015...150.558 mii lei 

Solicităm suplimentarea 
sumelor alocate lucrărilor de 
reabilitare cu suma cu 100.000 
mii lei pentru tronsonul 
Beius-Oradea (51km) 
Propuneri 2015…250.558 mii 
lei 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

Lucrările, aprobate în anul 
2009, sunt mult întârziate față 
de program, iar drumul 
european este unul de 
importanță economică 
deosebită, legând un mare oraş 
de frontieră cu centrul şi cu 
sudul țării. DN 76 este aşadar 
un drum cu trafic intens şi greu, 
reabilitarea sa fiind de 
necesitate stringentă de mai 
mulți ani. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
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generale 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse   prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în raport 
cu sarcinile ce  îi revin  fiecărei 
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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507.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
 
Construire drum expres Petea-
Satu Mare-Baia Mare 

Solicităm alocarea sumei de 
1.000.000 lei din bugetul SGG 
în vederea începerii lucrărilor 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Erdei D. István UDMR 
Dep.Kereskényi Gábor UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
Sen.Pataki Csaba UDMR 

Indicatorii tehnico-economici ai 
investiției a fost aprobați prin 
Hotărâre de Guvern, în baza 
SF şi PT, au fost începute 
exproprierile. Drumul ar crea un 
culoar pe direcția Est-Vest pe 
aliniamentul Petea (zonă de 
frontieră) – Satu Mare – Baia 
Mare – Suceava – Republica 
Moldova. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
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ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

508.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
COD OBIECTIV 1041 
 
Varianta de ocolire a 
municipiului Satu Mare  
Propuneri 2015....2.000 mii lei 

Propunem suplimentarea sumei 
alocate acestei investiții cu 
200.000 mii lei 
 
Varianta de ocolire a 
municipiului Satu Mare  
Propuneri 2015....202.000 mii 
lei 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Erdei D. István UDMR 
Dep.Kereskényi Gábor UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
Sen.Pataki Csaba UDMR 
 

Investiția a fost aprobată în anul 
2012, iar amânarea acesteia 
afectează circulația în 
municipiul Satu Mare, traficul 
greu în prezent traversând 
centrul vechi. Pentru a devia 
traficul greu şi pentru a fluidiza 
circulația în oraş, este absolut 
necesară construcția acestei 
variante de ocolire. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
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crt. 
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amendamentului întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse   prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în raport 
cu sarcinile ce  îi revin  fiecărei 
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

509.  Anexa 3/13/23 
Secretariatul General al 
Guvernului 
COD OBIECTIV 998 
 
Varianta ocolitoare a oraşului 
Târgu Mureş pe DN 13 si DN 
15 

Propunem majorarea sumei 
alocate acestei investiții cu 
17.438 mii lei (creditul de 
angajament) 
Varianta ocolitoare a oraşului 
Târgu Mureş pe DN 13 si DN 
15 
Propuneri 2015 ...91.684 mii lei 

Aprobarea investiției datează 
din anul 2009, iar realizarea 
investiției trenează, ceea ce 
îngreunează traficul în 
municipiul Târgu Mureş. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
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Propuneri 2015 ...74.246 mii lei 
 
 

Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Borbély László UDMR 
Dep.Erdei D. István UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare menţionată nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse   prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în raport 
cu sarcinile ce  îi revin  fiecărei 
institutii pe  anul  2015. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 
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priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 
 

510.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 51, ART 2 alin 
13, Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
22000 mii lei pentru finalizarea 
centurii ocolitoare a municipilui 
Suceava 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Ştefan Băişanu PNL 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 
 
 

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
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Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

511.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 51, ART 2 alin 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
5000 mii lei pentru 

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02  

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
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13, Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

modernizarea DN E85 Roman-
Suceava Siret  
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Ştefan Băişanu PNL 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 
 

RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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şi completările ulterioare. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

512.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 51, ART 2 alin 
13, Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
6000 mii lei pentru executie 
studiu fezabilitate –autostrada 
Bucuresti- Siret  
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Ştefan Băişanu PNL 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 
 

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
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completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 
 

513.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 51, ART 2 alin 
13, Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
3000 mii lei pentru executie 
lucrări ruta ocolitoare a mun 
Suceava pe tronsonul 
Cumpărătura-Ipoteşti-Salcia 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Dep.Ştefan Băişanu PNL 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 
 

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

514.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
500 mii lei pentru lucrări de 
întreținere la clădirile aflta in 
evidenta Directiei de Cultura a 
jud Suceava  
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
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Dep.Ştefan Băişanu PNL 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 
 

prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

515.  Anexa nr. 3/13/ Secretariatul Suplimentarea bugetului Admiterea prezentului Membrii celor două comisii, cu 
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General al Guvernului / 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiții 
Străine, Parteneriat Public 
Privat şi Promovarea 
Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII 
Proiecte cu finanțare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare / Programe din 
Fondul de Coeziune (FC) 

Secretariatului General al 
Guvernului / Departamentul 
pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiții Străine, 
Parteneriat Public Privat şi 
Promovarea Exporturilor / 
Proiecte cu finanțare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare / Programe din 
Fondul de Coeziune (FC) cu 
suma de 1.000.000 mii lei. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen. Anca Boagiu - PDL 

amedament este determinată 
de necesitatea asigurării plăților 
pentru contractele executate pe 
Coridorul IV şi pentru 
asigurarea finanțării 
tronsoanelor relicitate şi 
contractate în condițiile în care 
2015 este ultimul an în care 
fondurile europene 
nereambursabile aferente 
exercițiului financiar european 
2007-2013 pot fi absorbite, iar 
România deja riscă să piardă 
1,7 miliarde de euro finanțare 
nerambursabilă europeana pe 
infrastructura. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcții şi a 
supra-accizei pe carburanți 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE)  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
conform art.8 alin(2) din Legea 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
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donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in aprobarea, 
contractarea, finanţarea şi 
derularea proiectelor cu 
finanţare externă neramburabilă 
şi repartizarea fondurilor pentru 
aceste proiecte revine 
ordonatorului principal de 
credite, acesta ţinând seama de 
toate condiţiile impuse prin 
ghidurile de finanţare ale 
măsurilor respective, astfel 
încât cheltuielile să fie eligibile 
şi să poată fi rambursate de 
Comisia Europeană 
 
 

516.  Anexa nr. 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului / 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiții 
Străine, Parteneriat Public 
Privat şi Promovarea 
Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII 
Proiecte cu finanțare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului / Departamentul 
pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiții Străine, 
Parteneriat Public Privat şi 
Promovarea Exporturilor / 
Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 
Fondul European de Dezvoltare 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată 
de necesitatea creşterii gradului 
de absorbție a fondurilor 
europene în condițiile în care 
2015 este ultimul an în care 
fondurile europene 
nereambursabile aferente 
exercițiului financiar european 
2007-2013 pot fi absorbite, iar 
România deja riscă să piardă 
1,7 miliarde de euro finanțțare 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
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Fondul European de Dezvoltare 
Regionala(FEDR) 
 

Regionala (FEDR) cu suma de 
700.000 mii lei. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen. Anca Boagiu - PDL 

nerambursabilă europeana pe 
infrastructura. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcții şi a 
supra-accizei pe carburanți 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE)  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, 
conform art.8 alin(2) din Legea 
500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
veniturile bugetare nu pot fi 
afectate direct unei cheltuieli 
bugetare anume, cu excepţia 
donaţiilor şi sponsorizărilor, 
care au stabilite destinaţii 
distincte. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in aprobarea, 
contractarea, finanţarea şi 
derularea proiectelor cu 
finanţare externă neramburabilă 
şi repartizarea fondurilor pentru 
aceste proiecte revine 
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ordonatorului principal de 
credite, acesta ţinând seama de 
toate condiţiile impuse prin 
ghidurile de finanţare ale 
măsurilor respective, astfel 
încât cheltuielile să fie eligibile 
şi să poată fi rambursate de 
Comisia Europeană 
 

517.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
670.000 mii lei pentru  
continuarea lucrărilor la 
Autostrada Transilvania - 
 tronsonul  Cluj Vest - 
Mihăieşti (24 km) 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen. Alin Tişe PDL 
 

Lungime: 24 km 
Finanțare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 148,9 
milioane euro 
Stadiul actual: proiect aprobat 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
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Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 
 

518.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 

Se propune alocarea sumei de 
3.300.000 mii lei pentru  
continuarea lucrarilor la 
Autostrada  Transilvania -   

Secțiunea Suplacu de Barcău 
– Borş 
Lungime: 64,5 km 
Finanțare: bugetul de stat 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
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Guvernului tronsoul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău si tronsonul 
Suplacu de Barcău – Borş 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen. Alin Tişe PDL 
 

Valoare estimată: 245,3 
milioane euro 
Stadiu actual: realizat 47,2% 
Tronsonul Mihăieşti - 
Suplacu de Barcău 
Lungime: 76 km 
Finanțare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 488,5 
milioane euro 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
. Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Se propune respingerea 
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întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 
 

519.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru   
proiectul  Centura ocolitoare 
a municipiului Cluj-Napoca, 
tronsonul Calea Turzii – 
Borhanci şi Tronsonul Calea 
Turzii – Mănăştur (Centura 
ocolitoare Sud Cluj-Napoca) 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen. Alin Tişe PDL 
 
 

Pentru  finalizarea infrastructurii 
ocolitoare a municipiului Cluj-
Napoca, este imperios necesar 
să se finalizeze şi aceste 2 
tronsoane restante din varianta 
ocolitoare Sud, astfel încât să 
poată fi eliminat din oraş traficul 
greu şi cel de tranzit, care 
produc deteriorarea majoră a 
străzilor interne a căror valoare 
şi frecvență în reparații sunt 
foarte costisitoare pentru  
municipiul Cluj-Napoca. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
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5001/grupa51/art.02/alin 13- 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere cu suma de 100.000 mii 
lei 
Sursa de finanțare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 
 

normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

520.  Anexa nr. 3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 

 

Se propune suplimentarea 
bugetului Anexei 3/13 - 
Secretariatul General al 
Guvernului cu suma de 44 000 
mii lei pentru realizarea 
şoselei ocolitoare a 
municipiului Huşi. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen. Dan Mihai Marian  PDL  
 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei.  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

521.  Anexa nr. 3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Anexei 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului cu suma de    44 
000 mii lei pentru realizarea 
şoselei ocolitoare a 
municipiului Bârlad. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
 Sen.Dan Mihai Marian PDL 
 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de  
44 000 mii lei.  
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
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Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

522.  Anexa 3/13/01/capitol 
5001/grupa 51/articol 02/aliniat 
13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Majorarea cu suma de 
70.000.000 lei pentru 
modernizarea DN75 Lunca-
Turda, jud. Bihor. 
Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Găvrilă Ghilea PDL 

Investiția este necesară pentru 
asigurarea în bune condiții de 
trafic legătura dintre județele 
Bihor-Alba-Cluj şi accesul la 
Autostrada Transilvania. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
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administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

523.  Anexa 3/13/01/capitol 
5001/grupa 51/articol 02/aliniat 
13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Majorarea cu suma de 1,185 
miliarde lei pentru continuarea 
lucrărilor de construire la 
Secțiunea 3C a Autostrăzii 
Transilvania, între Suplacu de 
Barcău şi Borş. 

Stadiul de realizare a 
tronsonului 3C, în lungime de 
60 de km este de  circa 50%, 
investiția a fost abandonată în 
2012 şi în lipsa resurselor 
financiare pentru asigurarea 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
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Autori: Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului  
 
Sen.Găvrilă Ghilea PDL  

pazei şi conservarea şantierelor 
lucrările de geniu au intrat în 
stadiul de degradare.  
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
RESPINS de Comisiile pentru 
Transporturi ale Camerei 
Deputațiilor și Senatului 
 

sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor  
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
Se propune respingerea 
întrucât: 
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Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

 
 
 
 
 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/13 Secretariatul General al Guvernului - volumul 3 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

524.  Secretariatul General al 
Guvernului  
 
Anexa 3/13/02 
Capitolul 5001, grupa 59, art.12  
“Susţinerea cultelor 
 

Se propune majorarea sumei 
alocate la Anexa 3/13/02, 
art.12, pentru “Susţinerea 
cultelor”, de la suma de 6.298 
mii lei la suma de 10.000 mii lei. 

Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și                                                   
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului 
                              

             

Majorarea bugetului 
Secretariatului de stat pentru 
culte este necesară în vederea 
continuării şi finalizării lucrărilor 
urgente la bisericile incepute, în 
vederea prevenirii deteriorării 
acestora, precum şi pentru 
remunerarea preoţilor necesari 
pentru cele 700 parohii 
ortodoxe care asigură asistenţa 
religioasă pentru românii din 
străinătate – numărul actual 
fiind total insuficient, precum şi 
pentru suplimentarea numărului 
de posturi la pesonalul clerical 
şi neclerical din cele 3 episcopii 
ortodoxe şi 1 episcopie greco-
catolică nou înfiinţate (care nu 
au fost bugetate la înfiinţare), 
pentru a se asigura măcar 30% 
din bugetul alocat cultelor pe 
anul precedent. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia primului ministru;  
Redistribuirea unor sume 
alocate la bugetul Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. De 
asemenea sursa de finanţare   
indicată nu exista în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului. 
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Finanţelor Publice 
 
ADMIS de Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei 
Deputaţilor și  Comisia 
pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

 
525.  Anexa 3/13/02a Secretariatul 

General al Guvernului 
 
Propuneri 2015 
Cheltuieli total....98.473 mii lei 
 
b) Finanţarea unor programe şi 
proiecte interetnice şi de 
combatere a intoleranţei 
Propuneri 2015........3.500 mii 
lei 

Propunem suplimentarea sumei 
alocate cu 536 mii lei 
 
Propuneri 2015 
Cheltuieli total ....99.009 mii lei 
b) Finanţarea unor programe şi 
proiecte interetnice şi de 
combatere a intoleranţei 
Propuneri 2015........4.036 mii 
lei 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Grupurile parlamentare ale 
UDMR 
Erdei D. István deputat UDMR 
Végh Alexandru senator UDMR 
 

Propunerea reprezintă 
majorarea sumei cu 3%, deşi 
aceasta nu acoperă necesarul 
de finanţare (pentru anul 2015 
estimarea din Legea bugetului 
de stat indica o creştere de 
6,3%)  
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 
 
RESPINS de Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei 
Deputaţilor și  Comisia 
pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 
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526.  Suma se introduce la 

Secretariatul de Stat al 
Guvernului  
Anexa 3/13/01 
Capitolul 6701 –Cultura 
Recreere si Religie/grupa/Titlul 
01 Cheltuieli curente 
 

Alocarea sumei de 5 milioane 
lei pentru Mitropolia Ortodoxa 
Romana a Germaniei, Europei 
Centrale si de Nord 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea parohiilor care fac 
parte din Mitropolia Ortodoxa 
Romana a Germaniei, Europei 
Centrale si de Nord 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 

dispoziţia Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 

drepturile omului, culte 
şi problemele 
minorităţilor naţionale 
a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru 
drepturile omului,culte 
şi minorităţi a 
Senatului 

 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

527.  Suma se introduce la 
Secretariatul de Stat al 
Guvernului  
Anexa 3/13/01 
Capitolul 6701 –Cultura 
Recreere si Religie/grupa/Titlul 
01 Cheltuieli curente 
 

Alocarea sumei de 20 milioane 
lei pentru Mitropolia Ortodoxa 
Romana a Europei Occidentale. 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea parohiilor care fac 
parte din Mitropolia Ortodoxa 
Romana a Europei Occidentale 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 

dispoziţia Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 

drepturile omului, culte 
şi problemele 
minorităţilor naţionale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 
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a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru 
drepturile omului,culte 
şi minorităţi a 
Senatului 

528.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura 
Recreere si Religie/grupa/Titlul 
01 - Cheltuieli curente 

Alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru 
Mănăstirea "Acoperământul 

Maicii Domnului" Namur, 
Belgia 

  
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea Mănăstirii 
ortodoxe romane 
"Acoperământul Maicii 
Domnului" din Namur, 
Belgia 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

529.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura 
Recreere si Religie/grupa/Titlul 
01 - Cheltuieli curente 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru 
Schitul Lacu din Muntele Athos 
  
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Aurelian Mihai 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea Schitului 
Lacu din Muntele Athos 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 

http://www.manastirea.be/
http://www.manastirea.be/
http://www.manastirea.be/
http://www.manastirea.be/
http://www.manastirea.be/
http://www.manastirea.be/
http://www.manastirea.be/
http://www.manastirea.be/
http://www.manastirea.be/
http://www.manastirea.be/
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Neafiliat politic naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

530.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura 
Recreere si Religie/grupa/Titlul 
01 - Cheltuieli curente 

Alocarea sumei de 1 milion lei 
pentru 
Schitul Prodromul din Muntele 

Athos 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Aurelian Mihai 
Neafiliat politic 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea Schitului 
Prodromul din Muntele 
Athos 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

531.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura 
Recreere si Religie/grupa/Titlul 
01 - Cheltuieli curente 

Alocarea sumei de 300 mii lei 
pentru 
Parohiea Ortodoxa Romana din 
Valdemoro, Spania 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Aurelian Mihai 
Neafiliat politic 
 

Suma este pentru finanţarea 
construcţiei bisericii ortodoxe 
romanesti din Valdemoro, 
Spania. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

http://www.manastirea.be/
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

532.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura 
Recreere si Religie/grupa/Titlul 
01 - Cheltuieli curente 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru 
din Manastirea Sihastria, 

judetul Neamt 
  
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea Manastirii 
Sihastria, judetul Neamt. 

 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

533.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura 
Recreere si Religie/grupa/Titlul 
01 - Cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 10 
milioane lei Uniunea Bisericilor 
Crestine Baptiste din Romania 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 
 
 
 
 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea bisericilor 
apartinand  Uniuniia Bisericilor 
Crestine Baptiste de limba 
romana care isi desfasoara 
activitatea in Uniunea 
Europeana. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

534.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura 
Recreere si Religie/grupa/Titlul 
01 - Cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 10 
milioane lei 
Biserica Crestina Adventista  
de Ziua a Saptea 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 
 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea lacaselor de cult si 
adunarilor care fac parte din 
Biserica Crestina Adventista  
de ziua a Saptea care isi 
desfasoara activitatea in 
Uniunea Europeana. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

535.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura 
Recreere si Religie/grupa/Titlul 
01 - Cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 10 
milioane lei pentru Uniunea 
Penticostală - Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică din 
România 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Aurelian Mihai. 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea bisericilor Uniunii 
Penticostală - Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică din 
România care isi desfasoara 
activitatea in Uniunea 
Europeana. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 
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Neafiliat politic 
 
 
 

problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

536.  Anexa 3/13/02 
Capitolul 6701 –Cultura 
Recreere si Religie/grupa/Titlul 
01 - Cheltuieli curente 

Alocarea sumei de 1 milion lei 
pentru Biserica Ortodoxa 
Romana 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic  
 

Suma este pentru finanţarea si 
functionarea parohiilor ortodoxe 
romane sau unde se slujeste in 
limba romana din Cipru, 
Bulgaria, Serbia si Grecia 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

537.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR”  

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pe unitătile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii 
“Schimbarea la faţă”, Strada 
Domnească, Galaţi – suma de 
100.000 lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezerva aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
 Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Guvernului. 

538.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pe unităţile de cult astfel: 
Reabilitarea bisericii 
„Schimbarea la faţă”, str. 
Mircea cel Bătrân nr. 36, 
Constanţa – suma de 100.000 
lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
 Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale  

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

539.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pe unităţile de cult astfel : 
Consolidarea şi restaurarea 
bisericii “Buna Vestire”, str. 
Calea Călăraşilor nr. 3, Brăila – 
suma de 100.000 lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfăşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 



 
 
Nr. 
crt. 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
 Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale  
 

 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

540.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Sfântul 
Nicolae” , str. Păcii nr.1, Sulina, 
judetul Tulcea – suma de 
100.000 lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
 Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectări pt buna 
desfăşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

541.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii "Buna 
Vestire", str. Buna Vestire nr. 2, 
Tulcea - suma de 100.000 lei 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidări, proiectări pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
 Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

542.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii "Sfânta 
Treime", str. George Baritiu nr. 
12, Braşov – suma de 100.000 
lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
 Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrări de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfaşurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

543.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Izvorul 
Tămăduirii”, str. Teilor, Calafat, 

Motivare: Necesitatea urgentă 
de sume pt lucrari de reparaţii, 
consolidări, proiectari pt buna 
desfasurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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judeţul Dolj – suma de100.000 
lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
 Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

544.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii “Buna 
Vestire”, str. Mircea cel Bătrân 
nr. 12, Giurgiu – suma de 
100.000 lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
 Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unitatilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

545.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pe unităţile de cult astfel : 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrari de reparatii, 
consolidări, proiectari pt buna 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
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„SUSŢINEREA CULTELOR” Reabilitarea bisericii “Sfintii 
Apostoli Petru si Pavel”, str. 
Aurel Vlaicu nr. 74, Brasov – 
suma de 100.000 lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
 Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale  

desfasurare a activitatilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispozitia 
guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

546.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii din 
Comuna Vedea, Judet Giurgiu 
– suma de 100.000 lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
 Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Motivare: Necesitatea urgenta 
de sume pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activitatilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

547.  Anexa nr. 3/13/02 Se propune suplimentarea Motivare: Necesitatea urgenta Se propune respingerea 
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Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

sumelor alocate pe anul 2015 
pe unităţile de cult astfel : 
Reabilitarea bisericii „Buna 
Vestire” din Ploiesti, str. Plevnei 
nr. 2, Judet Prahova – suma de 
100.000 lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
 Deputat Dragos Gabriel 
ZISOPOL 
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

de sume pt lucrari de reparatii, 
consolidari, proiectari pt buna 
desfasurare a activităţilor din 
incinta unităţilor de cult. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

548.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unităţile de cult, astfel : 
Construirea Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene  din  Oraşul 
Timişoara, judeţul Timiş –  
suma de 200 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Ion Marocico  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale  

Necesitate urgentă de sume 
pentru continuarea lucrărilor la 
construirea acoperişului bisericii 
pentru comunitatea ucraineană 
din Timişoara.  

 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 
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549.  Anexa nr. 3/13/02 

Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unităţile de cult, astfel : 
Finalizarea construirii Bisericii 
Ortodoxe Ucrainene din 
comuna Maşloc, sat Remetea 
Mică, Judetul Timiş – cu suma 
de 100 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Ion Marocico  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale  
 

Necesitate urgentă de sume 
pentru continuarea lucrărilor la 
construirea acoperişului bisericii 
pentru comunitatea ucraineană 
din Timişoara.  

 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

550.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unităţile de cult, astfel: 
Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene din satul Soca, 
comuna Banloc, judetul Timiş – 
cu suma de 50 mii lei. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Necesitate urgentă de sume 
pentru continuarea lucrărilor la 
construirea acoperişului bisericii 
pentru comunitatea ucraineană 
din Timişoara.  

 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 
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Deputat Ion Marocico  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

551.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unităţile de cult, astfel: 
Construirea Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene din oraşul 
Sânnicolau Mare, Judeţul Timiş 
– cu suma de 100 mii lei 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Ion Marocico  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale  
 

Necesitate urgentă de sume 
pentru continuarea lucrărilor la 
construirea acoperişului bisericii 
pentru comunitatea ucraineană 
din Timişoara.  

 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

552.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unităţile de cult, astfel: 
Reabilitarea Bisericii Ortodoxe 
Ucrainene din comuna 
Dragomireşti, judetul Timiş – cu 
suma de 50 mii lei. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Necesitate urgentă de sume 
pentru continuarea lucrărilor la 
construirea acoperişului bisericii 
pentru comunitatea ucraineană 
din Timişoara.  

 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 
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minorităţi a Senatului                   
Deputat Ion Marocico  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale  

naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

553.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru reparaţii la 
Biserica Romano-Catolică din 
satul Butin, comuna Gătaia, 
Jud. Timiş . 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că 
este un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare 
din comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

554.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru reparaţii la 
Biserica Evanghelică Luterană 
din satul Butin, comuna Gătaia, 
Jud. Timiş . 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că 
este un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare 
din comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
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Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

555.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru reparaţii la 
Biserica Evanghelică Luterană 
din oraşul Nădlac,  Jud. Arad. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că 
este un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare 
din comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

556.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru reparaţii la 
Biserica Romano-Catolică din 
oraşul Nădlac,  Jud. Arad. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că 
este un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare 
din comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
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Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Secretariatului General al 
Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

strategie pe anul 2015. 

557.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru reparaţii la 
Biserica Penticostală din oraşul 
Nădlac,  Jud. Arad. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că 
este un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare 
din comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

558.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru finalizarea 
construcţiei la Centrul de 
conferinţe al Bisericii 
Penticostale din satul 
Sacalasau Nou, comuna Derna,  

Finalizarea construcţiei  este 
necesară pentru a evita 
degradarea acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
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Jud. Bihor. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

559.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru reparaţii la 
Biserica Romano-Catolică din 
satul Budoi, comuna Popeşti, 
Jud. Bihor. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că 
este un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare 
din comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

560.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru reparaţii la 
Biserica Romano-Catolică din 
oraşul Aleşd, Jud. Bihor. 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că 
este un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

din comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

561.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru reparaţii la 
Biserica Romano-Catolică din 
satul Şerani, comuna Borod, 
Jud. Bihor. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că 
este un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare 
din comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

562.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru reparaţii la 
Episcopia Romano-Catolică din 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că 
este un obiectiv de cult de care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
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„SUSŢINEREA CULTELOR” Municipiul Oradea, Jud. Bihor. 
 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Merka Adrian Miroslav  
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

beneficiaza un procent mare 
din comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 
 
 
 
 

isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

563.  Anexa nr. 3/13/02 
Cap. 5001, Grupa 59, Titlul 11 
– „ALTE CHELTUIELI”, Art.12 – 
„SUSŢINEREA CULTELOR” 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru reparaţii la 
Biserica Romano-Catolică din 
satul Huta Certeze, comuna 
Certeze, Jud. Satu Mare. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Merka Adrian Miroslav 
Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale 

Renovarea bisericii  este 
necesară având în vedere că 
este un obiectiv de cult de care 
beneficiaza un procent mare 
din comunitate locala şi pentru 
evitarea degradării acesteia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
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și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

564.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unităţile de cult, astfel : 
300 mii lei pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie la 
Mănăstirea de Maici Vovidenia 
–“Ivirea Icoanei Maicii Domnului 
din Cazan”, localitatea Slava 
Rusa, jud. Tulcea 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
constructie, lucrări nefinalizate 
din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

565.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unităţile de cult, astfel : 
200 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de reparaţie şi 
consolidare  la Biserica 
Uspenia cu hramul “ Adormirea 
Maicii  
Domnului“, localitatea Slava 
Rusă, jud. Tulcea 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie lucrări nefinalizate din 
lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Guvernului. 

566.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unităţile de cult, astfel : 
15 mii lei, pentru lucrările de 
reparaţie  la Biserica de rit 
vechi cu hramul  “ Sfântul Ioan 
Teologul” din localitatea 2 Mai, 
judeţul Constanţa 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reparaţie, lucrări 
nefinalizate din lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

567.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unităţile de cult, astfel : 
10 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de reparaţie  la 
Biserica de rit vechi cu hramul  
“Sfiinţii Voievozi” din localitatea 
Roman, judeţul Neamţ 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie lucrări nefinalizate din 
lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

568.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unităţile de cult, astfel : 
80 mii lei, pentru continuarea 
lucrărilor de reparaţie  la 
Biserica de rit vechi cu hramul  
“Sf. Cuviosul Serghie” 
localitatea Climăuţi, judeţul 
Suceava 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

Suma este necesară pentru 
continuarea lucrărilor de 
reparaţie, lucrări nefinalizate din 
lipsă de fonduri. 
  
Sursa de finanţare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

569.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuielile de termoficare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
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Sustinerea cultelor 
 
 
 
 
 
 
 

59/ titlul X/ art. 12, cu suma de 
150 mii lei necesara termoficarii 
bisericii „Catedrala Pogorarea 
Sf Duh”, orasul Onesti, judetul 
Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
150 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva.  
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

570.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12, cu suma de 
40 mii lei 
necesara finalizarii constructiei 
bisericii „Parohia Sf Imp 
Constantin si Elena”, orasul 
Onesti, judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
40 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
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Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 
 

problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

571.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12, cu suma de 
256423 lei necesara desfiintarii 
pridvorului si extinderii bisericii 
si monumentului istoric 
„Parohia Sf Nicolae”, orasul 
Onesti, judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de extindere a bisericii 
si monumentului istoric. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
256423 lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

572.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
50 mii lei necesara constructiei 
unei fresce pentru  biserica 
„Parohia Mal – Nasterea Maicii 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare constructiei 
unei fresce. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
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Domnului”, orasul Onesti, 
judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
50 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

strategie pe anul 2015. 

573.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
15 mii lei necesara constructiei 
unei lucrari de protectie(50 
metri liniari) a bisericii „Parohia 
Crucea de Piatra – Sf Dimitrie 
Izvoratorul de mir”, orasul 
Onesti, judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de constructie a unei 
lucrari de protectie. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
15 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
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 Senatului 
 

574.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
30 mii lei necesara pentru 
construirea unui pavaj de 300 
mp pentru biserica „Parohia 
Slobozia – Sf Nicolae”, orasul 
Onesti, judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de constructie a unui 
pavaj. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
30 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

575.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 
 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
20 mii lei necesara termoficarii 
bisericii „Capela Sf 
Pantelimon”, din incinta 
spitalului municipal Onesti, 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare termoficarii. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
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orasul Onesti, judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

576.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
15 mii lei necesara construirii 
unei fresce pentru biserica 
„Sfânta Maria Magdalena”, 
orasul Onesti, judetul Bacau 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare construirii 
unei fresce. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
15 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

577.  Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
60 mii lei necesara renovarii si 
modernizarii complexului 
muzeal de arta si cultura 
religioasa Borzesti – biserica 
„Adormirea Maicii Domnului”, 
oras Onesti, judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 
 
   

cheltuieli necesare renovarii si 
modernizarii complexului 
muzeal de arta si cultura 
religioasa Borzesti. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
60 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

578.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
20 mii lei necesara constructiei 
unei picturi bisericesti pentru 
biserica „Parohia Balaneasa – 
Izvorul Tamaduirii”, comuna 
Livezi,  judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare constructiei 
unei picturi bisericesti. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

cultelor”, cu suma respectiva. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

579.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
20 mii lei necesara construirii 
unei fresce pentru 
 biserica „Parohia Prajoaia – 
Sfantul Petru si Pavel si 
Ovidenia”, comuna Livezi,  
judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare construirii 
unei fresce. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respective 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

580.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
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grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
20 mii lei necesara pentru 
pictura si stranii -Biserica 
Scariga – „Sf Cuvioasa 
Parascheva” din comuna Livezi,  
judetul Bacau 
 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

pictura si stranii. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectivă 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

581.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
50 mii lei necesara pentru 
efectuarea lucrarilor de 
subzidire a  bisericii „ Orsa 
Mare – Adormirea Maicii 
Domnului”, din comuna Livezi,  
judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare pentru 
efectuarea lucrarilor de 
subzidire. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
50 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
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crt. 
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- 34 - 

Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

582.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
30 mii lei necesara zidirii 
bisericii noi proprriu-zise, 
respectiv biserica „Parohia 
Livezi -Sf Gheorghe”, comuna 
Livezi, judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare zidirii 
bisericii noi proprriu-zise 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
30 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectivă 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

583.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor  

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
20 mii lei necesara finalizarii 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare finalizarii 
lucrarilor de ridicare a capelei  
bisericii „Parohia Paltinata – 
Biserica Sf Imparati Constantin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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lucrarilor de ridicare a capelei  
bisericii „Parohia Paltinata – 
Biserica Sf Imparati Constantin 
si Elena”, comuna Gura Vaii,  
judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

si Elena” 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

584.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
15 mii lei necesara finalizarii 
lucrarilor de consolidare la   
biserica „Parohia Dumbrava - 
Sf Arh Mihail si Gravril”, 
comuna Gura Vaii,  judetul 
Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare finalizarii 
lucrarilor de consolidare la   
biserica „Parohia Dumbrava - 
Sf Arh Mihail si Gravril”. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
15 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
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minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

585.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
15 mii lei necesara finalizarii 
lucrarilor de consolidare la   
biserica „Parohia Dumbrava - 
Sf Nicolae”, comuna Gura Vaii,  
judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de finalizare 
consolidare  constructii 
incepute si sistate din lipsa 
fondurilor. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
15 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respective 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

586.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de finalizare 
constructii incepute si sistate 
din lipsa fondurilor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 



 
 
Nr. 
crt. 
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15 mii lei necesara finalizarii 
lucrarilor de consolidare la   
biserica „Parohia Patrascani – 
Adormirea Maicii Domnului”, 
comuna Gura Vaii,  judetul 
Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
15 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

587.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
25 mii lei necesara achizitionarii 
mobilierului bisericesc, straiilor 
si refacerii dusumelei bisericii 
„Parohia Helegiu – Biserica Sf 
Gheorghe”, comuna Helegiu, 
judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare achizitionarii 
mobilierului bisericesc, straiilor 
si refacerii dusumelei bisericii. 
 
Sursa de finanţare: 
anexa3/13/02, capitolul 5001, 
titlul 10. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. De 
altfel, sursa de finanţare 
indicată este neclara. 
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minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 
 

588.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
25 mii lei necesara achizitionarii 
mobilierului bisericesc si 
refacerii casei parohiale a 
bisericii „Parohia Bratila 1 – 
Biserica Adormirea Maicii 
Domnului”, comuna Helegiu, 
judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare achizitionarii 
mobilierului bisericesc si 
refacerii casei parohiale 
 
Sursa de finanţare: 
anexa3/13/02, capitolul 5001, 
titlul 10. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. De 
altfel, sursa de finanţare 
indicată este neclara. 

589.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
20 mii lei necesara constructiei 
pardoselii bisericii 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare constructiei 
pardoselii bisericesti. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
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 „Parohia Bratila 2 – Biserica Sf 
Nicolae”, comuna Helegiu, 
judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

documetul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

590.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
20 mii lei necesara lucrarilor de 
izolare termica a bisericii 
„Parohia Bratila 3 – Biserica „Sf 
Voievozi Razesti”, comuna 
Helegiu, judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare lucrarilor de 
izolare termica a bisericii. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015.  
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591.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
26 mii lei necesara realizarii 
picturii de catapeteasma a 
bisericii „Parohia Dragugesti – 
Biserica Sf Nicolae”, comuna 
Helegiu, judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare realizarii 
picturii de catapeteasma. 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
26 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015.  

592.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
20 mii lei necesara achizitionarii 
de tamplarie, geamuri si usi 
pentru biserica „Parohia Deleni 
– Biserica Adormirea Maicii 
Domnului”, comuna Helegiu, 
judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare achizitionarii 
de tamplarie, geamuri si usi. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015.  
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minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

593.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02, cap. 6701/ 
grupa 59/ titlul X/ art. 12 
Sustinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului, anexa 
nr. 3/13/02, cap. 6701/ grupa 
59/ titlul X/ art. 12,  cu suma de 
20 mii lei necesara inlocuirii 
catapeteasmei biserii „Parohia 
Filipesti – Sfintii Voievozi Mihail 
si Gavril”, comuna Filipesti, 
judetul Bacau 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Vreme Valerian 
Neafiliat politic 
 

Se solicită adoptarea 
amendamentului pentru 
cheltuieli necesare inlocuirii 
catapeteasmei bisericesti. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevazute la capitolul 
6701, subcapitolul 50 „ Alte 
servicii in domeniile culturii, 
recreerii si religiei” cu suma de 
20 mii lei si suplimentarea cap 
6701/ art. 12 „Sustinerea 
cultelor”, cu suma respectiva 
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documetul de politica si 
strategie pe anul 2015.  

594.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 30 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Finalizare construcţie Biserica 

Construcţia Bisericii a început 
în anul 2012, cu sprijin financiar 
din partea a primăriei unor 
sponsori, dar şi al unor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Susţinerea cultelor Adormirea Maicii Domnului din 
localitatea Scorţaru Nou, judeţul 
Brăila 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat Vasile Varga  
Deputat Alexandru Nazare 
Grup parlamentar PNL 

sponsori. 
Din 2013, nu mai sunt fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor deja 
începute. 
 
Sursa de finanţare: 
Susţinerea cultelor programului: 
Susţinerea cultelor 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 

595.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 20 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Finalizare construcţie Biserica 
Învierea Domnului din 
localitatea Tichileşti, judeţul 
Brăila 
 
Autorii amendamentului: 
 Deputat Vasile Varga  
Deputat Alexandru Nazare 
Grup  parlamentar PNL 

Construcţia Bisericii a început 
în anul 2012, cu sprijin financiar 
din partea a primăriei unor 
sponsori, dar şi al unor 
sponsori. 
Din 2014, nu mai sunt fonduri 
pentru finalizarea lucrărilor deja 
începute. 
 
Sursa de finanţare: 
Susţinerea cultelor programului: 
Susţinerea cultelor 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

596.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor de construcţie la 
Mănăstirea Izbuc, Judeţul Bihor  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Costin Gheorghe 
Grup  parlamentar PNL 

Suma solicitată este necesară 
pentru finzalizarea lucrărilor de 
construcţie începute în anul 
2012 la Mănăstirea Izbuc, 
judeţul Bihor. 
Lăcaşul de cult este unul vechi 
şi de referinţă în zonă, iar 
lucrările solicitate spre a fi 
finanţate se impun pentru a 
asigura funcţionalitatea 
obiectivului. 
 
Sursa de finanţare: 
Din suma prevazută pentru 
susţinerea cultelor în Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 

597.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Se suplimentează bugetul  
Secretariatului de Stat pentru 
Culte, cu suma de 200 mii lei 
pentru realizare obiectiv 
„construirea unei capele în 
cimitir din comuna Grăniceri”, 

Pentru realizare obiectiv 
„construirea unei capele în 
cimitir din comuna Grăniceri”, 
judeţul Arad 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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judeţul Arad 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se diminuează cu suma de 200 
mii lei  
Anexa 3/13/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 
 

obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 

598.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Se suplimenteză bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 500 mii lei 
pentru realizare obiectiv „ 
Reabilitare Biserica Ortodoxă 
Grăniceri”, judeţul Arad 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL  
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Pentru realizarea obiectivului 
Reabilitare Biserica Ortodoxă 
Grăniceri  
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 500 
mii lei  
Anexa 3/13/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 

599.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 

Pentru realizare obiectiv 
„construirea unei capele în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Culte cu suma de 500 mii lei 
pentru realizare obiectiv 
„construirea unei capele în 
cimitir din comuna Seleuş”, 
judeţul Arad 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 

cimitir din comuna Seleuş”, 
judeţul Arad 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 500 
mii lei   
Anexa 3/13/5001/01  
CHELTUIELI CURENTE 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 

600.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Se suplimentează bugetul 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 2.812.915,00 
lei pentru realizare obiectiv 
„restaurare şi consolidare 
Biserica Romano-Catolică 
comuna Buteni”, judeţul Arad 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Eusebiu-Manea PISTRU-

Pentru realizare obiectiv 
„restaurare şi consolidare 
Biserica Romano-Catolică 
comuna Buteni”, judeţul Arad 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 
2.812.915,00 lei   
Anexa 3/13/5001/01  
CHELTUIELI CURENTE 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
 De altfel, amendamentul este 
neclar, întrucât sursa de 
finanţare indicată o reprezintă 
bugetul aceluiaşi minister, fără 
a se preciza capitolul şi titlul de 
cheltuieli de la care ar urma să 
se efectueze redistribuiri. 
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POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

601.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
culte din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului, cu suma  
de  1.000 mii lei,  necesară 
pentru continuarea lucrărilor de 
construire a Catedralei  „Sf. 
Vinere” Zalău, judeţul Sălaj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Suma este necesară  pentru 
continuarea lucrărilor de 
construire a Catedralei  „Sf. 
Vinere” Zalău. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 1.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 5000, 
Titlul XI, Alte cheltuieli 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
 

602.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
culte din cadrul Secretariatului 
General al Guvernului, cu suma  
de  100 mii lei,  necesară 
pentru construire asezământ 
social în Parohia Ortodoxă” 
Naşterea Maici Domnului” Iaz, 
comuna Plopiş , judeţul Sălaj. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Suma este necesară  pentru 
construirea asezământului 
social în Parohia Ortodoxă” 
Naşterea Maici Domnului” Iaz. 
 
Sursa de finanţare:  
se diminuează cu 100 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul 5000, 
Titlul XI, Alte cheltuieli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

603.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 1.000 mii lei  
pentru finalizarea lucrărilor de 
construcţie la Catedrala 
Ortodoxă “Naşterea Domnului”, 
municipiul Suceava, jud. 
Suceava.  
 
Autori:  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 

Catedrala „Naşterea Domnului” 
din Suceava este o construcţie 
demarată în 1991, ce se 
doreşte a fi unicat nu numai în 
Bucovina, ci şi în ţară şi peste 
hotare. Guvernul României a 
alocat până acum suma de 
1.200 mii lei, restul sumelor 
prevenind din bugetul local al 
Municipiului Suceava. Valoarea 
totală a lucrărilor este de 
38.500 mii lei. Alocarea acestei 
sume ar însemna finalizarea 
construcţiei şi sfinţirea lăcaşului 
de cult în 2015. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/13/01/5000/51/TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE cu 
suma de 1.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 



 
 
Nr. 
crt. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

604.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 400 mii lei, 
destinată consolidării şi 
conservării picturii Bisericii, 
pentru Parohia Fierbinţi de Jos, 
judeţul Ialomiţa.  
Autori: 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 

Suma este necesară executarii 
reparatiilor de subzidire şi  
decopertare şi pentru pictura 
Bisericii. Cheltuielile nu pot fi 
susţinute din veniturile parohiei. 
Biserica este declarată 
monument istoric. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   400 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/13/02, 
capitolul 5101, grupa 71, titlul 
XIII, articolul 01, alineatul 30 
”Alte active fixe.” 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

605.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 120 mii lei 

Suma este necesară efectuării 
lucrărilor de consolidare care 
trebuie începute urgent din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
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Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

pentru consolidarea Bisericii 
Olari, pentru Parohia Drăgoeşti, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

cauza infiltrarii apei prin 
acoperiş şi a apariţiei fisurilor în 
ziduri. Parohia nu  poate 
susţine cheltuielile din veniturile 
proprii. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   120 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/13/02, 
capitolul 5101, grupa 71, titlul 
XIII, articolul 01, alineatul 30 
”Alte active fixe.” 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

606.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 mii lei 
necesară unor lucrări de 
conservare a picturii  pentru 
Bisericia “Sfântul Gheorghe” , 
Parohia Dridu Snagov , judeţul 
Ialomiţa. 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Suma este necesară efectuării 
unor lucrări de conservare a 
picturii la biserica monument 
istoric ce nu pot fi suportate din 
veniturile parohiei. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   50 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/13/02, 
capitolul 5101, grupa 71, titlul 
XIII, articolul 01, alineatul 30 
”Alte active fixe.” 
 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

607.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cusuma de 100 mii lei 
destinată consolidării şi 
conservării picturii Bisericii  
Mănăstirii Dridu cu Hramul 
“Acoperământul Maicii 
Domnului, Sfântul Dimitrie 
Izvorâtorul de Mir (biserica 
mare), Sfinţii Arhangheli Mihail 
şi Gavriil (paraclisul)”, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară efectuării 
unor lucrări de conservare a 
picturii la biserica  Mănăstirii ce 
nu pot fi suportate din veniturile 
proprii. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   100 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/13/02, 
capitolul 5101, grupa 71, titlul 
XIII, articolul 01, alineatul 30 
”Alte active fixe.” 
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

608.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 50 mii lei 
necesară unor lucrări de 
conservare a picturii pentru 
Biserica “Adormirea Maicii 

Suma este necesară efectuării 
unor lucrări de conservare a 
picturii la biserica monument 
istoric ce nu pot fi suportate din 
veniturile parohiei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
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Domnului”, pentru Parohia 
Răsimnici, judeţul Ialomiţa. 
 
 
 
Autori: 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   50 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/13/02, 
capitolul 5101, grupa 71, titlul 
XIII, articolul 01, alineatul 30 
”Alte active fixe.” 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 
 

obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

609.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 350 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
construcţie la Catedrala 
Ortodoxă “Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena şi Sfântul 
Apostol Andrei”, municipiul 
Râmnicu Sărat, jud. Buzău. 
 
Autori: 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 

Pentru finalizarea construcţiei 
acesti lăcaş de cult este 
necesară suma de 5.400 mii lei 
şi a primit o singură finanţare, 
în anul 2012, în sumă de 80 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   350 mii lei a sumelor 
prevăzute  la Anexa 
3/13/01/5000/51/TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

610.  Anexa nr.3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului de Stat pentru 
Culte cu suma de 1.200 mii lei 
pentru reabilitarea Bisericii 
“Sfântul Gheorghe”, municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
Autori:  
Dănuţ CULEȚU, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea - conservarea 
picturii Bisericii Sfântul 
Gheorghe , având în vedere 
gradul avansat de degradare a 
picturii acestei Biserici.  Pictura 
bisericii a fost realizată în anul 
1932 de pictorul Nicolae 
Tonitza , iar în anul 2015 se 
împlinesc 100 de ani de la 
punerea pietrei de temelie a 
lăcaşului de cult. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/51/TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE cu 
suma de 1.200 mii lei. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

611.  Anexa nr.3/13/02  Mitropolia Ardealului Serviciul de Asistenţă Socială Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului  
Cap. 5001, grupa 59, art. 12 - 
Susţinerea cultelor 

Arhiepiscopia Sibiului  
 
Solicit suma de 50 mii de lei 
pentru Serviciul de Asistenţă 
Socială al Arhiepiscopiei 
Sibiului.  
 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Deputat Raluca Turcan 
Grupul Parlamentar PDL – 
Camera Deputaţilor. 

din cadrul Arhiepiscopiei Sibiul 
oferă sprijin persoanelor care 
provin din familii cu o situaţie 
economico-socială precară, 
tineri peste 18 ani care se 
pregătesc să părăsească 
sistemul de stat privind 
protecţia copilului, elevi şi 
studenţi cu risc de abandon 
şcolar, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice fără 
aparţinători sau cu aparţinători 
care nu îi pot îngriji. 
 
Sursa de finanţare: 
Majorarea sumelor prevăzute la 
Anexa 1, Cap. 1001, „Taxa pe 
valoare adăugată”. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
 De altfel,  sursa de finanţare 
indicată este neclară. 

612.  CRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 500.000 
RON 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Se solicită această sumă pentru 
continuarea lucrărilor la 
Catedrala Ortodoxă „Pogorârea 
Sfântului Duh”, municipiul 
Oneşti, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat PC-PLR Constantin 
Avram 

RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

613.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 300.000 
RON 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat PC-PLR Constantin 
Avram 
 

Se solicită această sumă pentru 
continuarea lucrărilor la 
Catedrala Ortodoxă din 
municipiul Moineşti, cartier 
Lucăceşti, judeţul Bacău. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 

614.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 500.000 
RON 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat PC-PLR Diniţă Ion 
 

Se solicită această sumă pentru 
reabilitarea Bisericii Metrom, 
Parohia Ortodoxă Carpaţi, 
municipiul Braşov, judeţul 
Braşov. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
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și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Guvernului. 

615.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului pentru  
Anexa 3/13/02 cu suma de 
30.000 lei pentru construirea 
unei rampe de acces pentru 
persoane cu handicap si 
reabiliatrea grupurilor sanitare a 
Parohiei Cotroceni. 
Oras Bucuresti , Sector 6  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat  PMP Geanta Florian 
Daniel  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei rampe de 
acces pentru persoane cu 
handicap deoarece aceasta nu 
exista si face imposibil accesul 
in biserica a oamenilor cu 
handicap. De asemenea 
grupurile sanitare din aceasta 
parohie nu pot fi folosite  
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Culturii si din 
Fondul de rezervă al 
Guvernului. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, pe de 
o parte Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite, 
respectiv Ministerul Culturii, isi 
stabileste prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2015, iar 
cealalt sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exercitiului bugetar, pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

616.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului pentru  
Anexa 3/13/02  cu suma de 
300.000 lei pentru reabilitarea 
Parohiei Sfanta Vineri Dr 
.Taberei Oras Bucuresti , 
Sector 6  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrarilor in aceasta 
parohie. 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Culturii si din 
Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, pe de 
o parte Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite, 
respectiv Ministerul Culturii, isi 
stabileste prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat  PMP Geanta Florian 
Daniel  
   

RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2015, iar 
cealalt sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exercitiului bugetar, pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

617.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentare 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului pentru  
Anexa 3/13/02cu suma de 
200.000 lei pentru inceperea 
construirii capelei mortuare din 
Parohia Sfantul Ilie Ghencea, 
Oras Bucuresti , Sector 5  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat  PMP Geanta Florian 
Daniel   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea acestei capele 
mortuare din aceasta parohie 
deoarece ea nu exista . 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Culturii si din 
Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, pe de 
o parte Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite, 
respectiv Ministerul Culturii, isi 
stabileste prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2015, iar 
cealalt sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exercitiului bugetar, pe baza de 
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hotarari ale Guvernului. 
618.  SECRETARIATUL GENERAL 

AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului pentru  
Anexa 3/13/02 cu suma de 
50.000 lei pentru extinderea 
centrului social din interiorul 
Parohiei parcul Ghencea - 
Sfintii Arhangheli Mihail si 
Gavril, Oras Bucuresti , Sector 
6  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat  PMP Geanta Florian 
Daniel  
   

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
centru social din cadrul acestei 
parohii nu mai face fata 
solicitarilor actuale 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Culturii si din 
Fondul de rezervă al 
Guvernului, 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, pe de 
o parte Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite, 
respectiv Ministerul Culturii, isi 
stabileste prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2015, iar 
cealalt sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exercitiului bugetar, pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

619.  SECRETARIATUL GENERAL 
AL GUVERNULUI 
Anexa 3/13/02 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul XI Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului pentru  
Anexa 3/13/02  cu suma de 
100.000 lei refacerea picturii din 
interiorul Parohiei parcul 
Ghencea - Sfintii Arhangheli 
Mihail si Gavril, Oras Bucuresti 
, Sector 6  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Se solicită admiterea 
amendamentului pictura din 
interiorul acestei parohii este 
deteriorata. 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Culturii si din 
Fondul de rezervă al 
Guvernului, 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât, pe de 
o parte Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite, 
respectiv Ministerul Culturii, isi 
stabileste prioritatile în utilizarea 
fondurilor alocate prin bugetul 
sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documetul de politica 
si strategie pe anul 2015, iar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 58 - 

omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Deputat  PMP Geanta Florian 
Daniel  
   

problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

cealalt sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exercitiului bugetar, pe baza de 
hotarari ale Guvernului. 

620.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Catedrala 
Mitropolitană Cluj, Piata Avram 
Iancu,  Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, Cluj 
Napoca, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 
in vederea continuarii lucrărilor 
de placare cu mozaic 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

621.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă  ,,Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel” -  Str. Primăverii, fn, în 
vederea continuării lucrarilor de 
constructie, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

622.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, sprijin 
pentru construcţia Centrului  

Fondurile sunt necesare pentru  
lucrări la obiectivul specificat, 
aflata in faza de autorizare. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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Misionar-Social „Sfântul Apostol 
Andrei”, Cluj-Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

623.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, sprijin 
pentru construcţia Căminului de 
Vârstnici din localitatea Baciu, 
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
 începerea lucrărilor la 
obiectivul specificat, autorizat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

624.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, sprijin 
pentru construcţia Centrului  de 
Tineret Săcuieu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
Fondurile sunt necesare pentru  
începerea lucrărilor la obiectivul 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

625.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, sprijin 
pentru construcţia Centrului  
Misionar-Social „Sfântul Apostol 
Andrei”, Cluj-Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
lucrări la obiectivul specificat, 
aflata in faza de autorizare. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

626.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  sprijin 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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financiar pentru  continuarea 
construcţiei la Parohia 
Ortodoxă ,, Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan”, B-dul 1 
decembrie 1918, fn, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

627.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei sprijin financiar pentru  
lucrări de consolidare şi 
renovare biserică Parohia 
Ortodoxă  "Adormirea Maicii 
Domnului" Cluj-Napoca, Jud. 
Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

628.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  demararea 
lucrărilor privind construirea 
unei biserici ortodoxe pentru  
Parohia Ortodoxă "Sfântul Ioan 
Gură de Aur"  Cluj Napoca, jud. 
Cluj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

629.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  achiziţionare 
de materiale pentru  construcţie 
biserică nouă  pentru  Parohia 
Ortodoxă Învierea Domnului 
Cluj-Napoca (str. Viilor), jud. 
Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

630.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 1.000  mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, Parohia 
Gherla IV,  sprijin pentru 
construcţia Centrului  de 
Cazare pentru tinerii proveniţi 
din centrele de plasament, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

631.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Mănăstirea 
Ştefan Vodă din Vad, jud. Cluj,   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Fondurile sunt necesare pentru  
Rectitorirea Mănăstirii lui Ştefan 
Vodă. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

632.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Sfântul Ioan 
Evanghelistul”, Cluj Napoca, 
jud. Cluj,   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

633.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Sfântul Alexandru”, 
Cluj Napoca, jud. Cluj,   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senatului 
634.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Sfântul Lazăr”, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

635.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Intrarea Domnului în 
Ierusalim”, Comuna Floreşti, 
jud. Cluj,   

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

636.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă Apahida II, Comuna 
Apahida, , jud. Cluj,   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea  lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

637.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Lujerdiu, Comuna 
Corneşti, lucrări de amenajare 
interioară şi finisaje, jud. Cluj,   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

638.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Buza, Comuna Buza,  
jud. Cluj,   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

639.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Dealu Negru,  jud. 

Fondurile sunt necesare pentru  
începerea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. Biserica 
veche a fost distrusă în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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Cluj,   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

incendiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

640.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  lucrări de amenajare 
interioară a bisericii (mobilier 
sculptat  pentru  Parohia 
Ortodoxă "Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul Cluj-Napoca, jud. 
Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

641.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
pictură în biserică pentru  
Parohia Ortodoxă "Pogorârea 
Sf. Duh" Zorilor , Cluj-Napoca, 
jud. Cluj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

642.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserică  pentru  Parohia 
Ortodoxă Sf. Ap. şi Ev. Matei  
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

643.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 10 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserică pentru  Parohia 
Ortodoxă Sf. Ap. Petru şi Pavel 
- Valea Chintăului   Cluj-
Napoca, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

644.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Sfânta Treime” Str. Bisericii 
Ortodoxe, nr. 10, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

645.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Mucenic Gheorghe” 
Str. Maşiniştilor, nr. 150, Cluj-
Napoca, jud. Cluj  
  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 78 - 

estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

646.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Schimbarea la Faţă” Str. 
Eroilor, nr. 24-26, Cluj-Napoca 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senatului 
647.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Intrarea în Biserică” Str. Calea 
Baciului, nr. 20, Cluj-Napoca 
jud. Cluj  
  
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

648.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Înălţarea Domnului”Str. Aurel 
Suciu  fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

649.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Înălţarea Sfintei Cruci” Str. 
Plopilor, nr. 46, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

650.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă   
,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena” Str. Moţilor, nr. 25, Cluj-
Napoca , jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

651.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Ilie” Str. Târnavelor, nr. 
4, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

652.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Întâmpinarea Domnului” Str. 
Bucureşti fn, Cluj-Napoca, jud. 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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Cluj 
  
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

653.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Ioan Botezătorul” Str. 
Fabricii, nr. 2-4, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

654.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Sfântul Apostol Toma” Str. 
Dorobanţilor, nr. 37, Cluj-
Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

655.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântul Dimitrie 
Izvorâtor de Mir'' Str. Tache 
Ionescu, nr. 4, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor  la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

656.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Nicolae” Str. Horea, nr. 
44, Cluj-Napoca , jud. Cluj  

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

657.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Dimitrie cel Nou'' str. 
Unirii, nr. 1,  Cluj-Napoca, jud. 
Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 87 - 

Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

658.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă ,, 
Sfântul Apostol Andrei” Str. 
Galaxiei, nr. 6 , Cluj-Napoca, 
jud. Cluj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

659.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă ,, 
Naşterea Domnului” Str. 
Răşinari, nr. 1 A, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

660.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă  
,,Sfinţii Arhangheli Mihai şi 
Gavril'' Str. Corneliu Coposu, 
nr. 34, Cluj-Napoca, jud. Cluj   

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 89 - 

 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

661.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Pogorârea Sfântului Duh”-
Grigorescu Str. Fântânele,  nr. 
30 A, 400294, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator  Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

662.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă ,, 
Buna Vestire” Str. Puieţilor, nr. 
2, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

663.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
- Str. Ieremia Grigorescu, nr. 
144, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

664.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântu Mina'' str. Bună Ziua, 
nr. 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

665.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Tuturor Sfinţilor” Str. Ciucaş   
fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

666.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă, 
Sfântul Vasile cel Mare” Str. 
Patriciu Barbu  fn, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senatului 
667.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  Parohia 
Ortodoxă  ,, Cuvioasa 
Paraschiva” Str. Observatorului,  
fn, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

668.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Ioan Botezătorul”-
Borhanci str. Borhanciului, nr. 
23, Cluj-Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

669.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Naşterea Maicii Domnului” Str. 
Traian Vuia, nr. 87, Cluj-
Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

670.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
“Sfântul Iorest şi Sava'' str. 
Târnavelor, nr. 4, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj     
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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671.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfântul Arhanghel Mihail” Str. 
Dâmboviţei   fn, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde le 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

672.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă ,, 
Sfântul Arhidiacon Ştefan” Str. 
Dionisie Roman, nr. 2-4, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

673.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Sfinţii Ioachim şi Ana” Str. 
Câmpul Pâinii  fn, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

674.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  sprijin financiar 
pentru  Parohia Ortodoxă 
,,Soborul Maicii Domnului”-
Făget Str. Făgetului  fn, Cluj-
Napoca, jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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675.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserică  pentru  Parohia 
Ortodoxă Sf. Ap. şi Ev. Matei  
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

676.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii la biserică pentru  
Parohia Ortodoxă  Câmpia 
Turzii I, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

677.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  construcţie 
împrejmuire perimetrul bisericii 
(gard de beton cu stâlpi, armat 
cu fier  şi placat cu piatră pentru  
Parohia Ortodoxă  "Adormirea 
Maicii Domnului" Dej II, jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

678.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  sprijin 
financiar pentru  finalizarea 
lucrărilor interioare şi exterioare 
ale bisericii    pentru  Parohia 
Ortodoxă Şomcutu Mic, jud. 
Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

679.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 5 mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Dej - sprijin financiar 
pentru  construcţie sediu 
(tencuieli exterioare, birou 
asistenţă socială, capelă), jud. 
Cluj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

680.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Dej - sprijin financiar 
pentru  construcţie sediu 
(tencuieli exterioare, birou 
asistenţă socială, capelă), jud. 
Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

681.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfântul Ierarh 
Nectarie" Dej - sprijin financiar 
pentru  lucrări de construcţii la 
biserica, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

682.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Dej Valea Codorului - 
sprijin financiar pentru  reparaţii 
capitale la biserică - instalaţie 
electrică nouă, jud. Cluj 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

683.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dej III - sprijin 
financiar pentru  continuare 
construcţie biserică, jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

684.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
60 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Viile Dejului - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la casa parohială 
construcţie nouă, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

685.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Ocna Dej II - sprijin 
financiar pentru  pictură 
bisericească şi schimbare 
instalaţie electrică, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

686.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sfinţii Dr. Cozma şi 
Damian" Dej  - sprijin financiar 
pentru  amenajarea spaţiului 
din jurul bisericii, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

687.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 

Obiectiv nou de investiţie. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă "Sf. Ap. Andrei" Dej - 
sprijin financiar pentru  
construcţie biserică, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

688.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sf. Cuv. Parascheva" 
Gherla - sprijin financiar pentru  
pictură biserică nouă , jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

689.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă "Sf. Ioan Botezătorul" 
Gherla - sprijin financiar pentru  
lucrări interioare (tencuieli 
interioare, instalaţii electrice, 
pictură etc.), jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

690.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Gherla I - sprijin 
financiar pentru  construcţie  
biserică nouă, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

691.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Oprişani II Turda - 
sprijin financiar pentru  
extindere cămin de bătrâni Alea 
Plopilor nr. 7 Turda (instalaţii 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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sanitare electrice şi de 
încălzire), jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

692.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Oprişani III Turda - 
Grădiniţa Socială 
"Acoperământul Maicii 
Domnului" - sprijin financiar 
pentru  zugrăveli interioare şi 
reamenajări, jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

693.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda Capelă II - 
sprijin financiar pentru  
reparaţie şi vopsire acoperiş 
precum şi reparaţii curente în 
interiorul bisericii, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

694.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda Capelă I - 
sprijin financiar pentru  montare 
de ferestre şi uşi termopan la 
capela mortuară de la subsolul 
bisericii şi încheierea lucrărilor 
de izolare termică a bisericii, 
jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

695.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda Capelă I - 
sprijin financiar pentru  

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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finalizare lucrări exterioare 
(placare elevaţie şi terase  
balustrade) la casa parohială I, 
jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

696.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda Fabrici - sprijin 
financiar pentru  construirea 
unei biserici noi, jud. Cluj 
   
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

697.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda III - sprijin 
financiar pentru  continuare 
lucrări la casa parohială, jud. 
Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

698.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Turda - sprijin financiar 
pentru  reparaţii capitale la 
sediul protopopiatului, jud. Cluj   
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

699.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  „Înălţarea Domnului” 
Turda Nouă - sprijin financiar 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru  construcţie biserică 
parohială, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

700.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Turda II -sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
capitale la acoperiş, zidărie şi 
înlocuirea iconostasului cu altul 
nou, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

701.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Protopopiatul 
Ortodox Huedin, jud. Cluj, -
sprijin financiar pentru  lucrări 
de reparaţii şi amenajări 
interioare la sediul 
protopopiatului, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

702.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Protopopiatul 
Ortodox Huedin - sprijin 
financiar pentru  servirea mesei 
pentru  persoane fără venit la 
Fundaţie, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea asigurarii serviciilor 
sociale. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

703.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ortodoxă Ticu - filia Arghişu , 
jud. Cluj, - sprijin financiar 
pentru  realizare pictură la 
biserică, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

704.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Rediu - sprijin 
financiar pentru  înlocuirea 
acoperişului de la casa 
parohială din Rediu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
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Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

705.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Aiton - sprijin 
financiar pentru  construire 
casă parohială în Aiton, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

706.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
105 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă  Aluniş - Filia Pruneni 
- sprijin financiar pentru   
realizare şarpantă şi învelitoare 
pt. biserica din lemn monument 
istoric, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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707.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă  Aluniş - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
capitale la biserică, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

708.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Corpadea , com. 
Apahida,  sprijin financiar 
pentru  amenajare biserică 
parohială , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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crt. 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

709.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Mănăstirea "Sf. 
Ilie şi Lazăr" loc. Cristorel, 
com.Aşchileu  - ajutor financiar 
pentru  reabilitarea bisericii 
mănăstirii şi casei monahale, 
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

710.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Popeşti, comuna 
Baciu - sprijin financiar pentru  
construire capelă mortuară , 
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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711.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Sf. Dimitrie -, comuna 
Baciu - sprijin financiar pentru  
construire biserică nouă, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

712.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru   Mănăstirea 
"Sfântul Proroc Ilie" , comuna 
Băişoara - ajutor financiar 
pentru  masa din altar, 
duşumea şi încălzire altar, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

713.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Săcel comuna 
Băişoara - sprijin financiar 
pentru  izolarea termică a casei 
parohiale, jud. Cluj  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

714.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Maia - sprijin financiar 
pentru  reabilitare termică şi 
refacere instalaţie electrică, 
comuna Bobîlna , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

715.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Bonţida - Filia Şator - 
sprijin financiar pentru  
construire biserică nouă în 
Şator, comuna Bonţida , jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator  Alin Tişe 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

716.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Coasta -  sprijin 
financiar pentru  încălzire 
centrală şi reparaţii geamuri , 
comuna Bonţida , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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717.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
35 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Coasta -Filia Tăuşeni 
-  sprijin financiar pentru  
încălzire centrală şi reparaţii 
comuna Bonţida , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

718.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Bărăi - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
casa parohială comuna Căianu, 
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

719.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Căianu - sprijin 
financiar pentru  reparaţie 
acoperiş biserică şi înlocuire 
calorifere în biserică comuna 
Căianu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

720.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Bogata  - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
bisericii  comuna Călăraşi, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

721.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Sânboleni - sprijin 
financiar pentru  continuare 
reabilitare termică clădire casă 
parohială, comuna Cămăraşu, 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

722.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Năoiu - sprijin 
financiar pentru  montare 
geamuri termopan la biserică , 
comuna Cămăraşu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

723.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Urişor - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
construirii capelei mortuare , 
comuna Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

724.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 

Obiectiv nou de investiţie 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă Guga - sprijin 
financiar pentru  înlocuirea 
tâmplăriei la biserică, comuna 
Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

725.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Urişor - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
construirii capelei mortuare , 
comuna Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

726.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Căşeiu - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
construirii capelei mortuare , 
comuna Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv n ou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 
 

727.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Iacobeni - sprijin 
financiar pentru  finisaje la 
biserica nouă picturi şi finisaje 
exterioare, comuna Ceanu 
Mare , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

728.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
60 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Deuşu Vechea - 
sprijin financiar pentru  
renovare biserică Deuşu, 
comuna Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

729.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Deuşu Vechea - 
sprijin financiar pentru  
restaurare  biserică Vechea 
Parohia Ortodoxă Deuşu 
Vechea - sprijin financiar pentru  
renovare biserică Deuşu, 
comuna Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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730.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Feiurdeni - sprijin 
financiar pentru  subzidire 
biserică şi împrejmuire gard  , 
comuna Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

731.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Chinteni - sprijin 
financiar pentru  casei 
parohiale, vitralii biserică, 
comuna Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

732.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Pădureni - Filia Satu 
Lung - sprijin financiar pentru  
reparaţii capitale la biserică şi 
renovare pictură biserică  , 
comuna Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

733.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
24  mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Chiuieşti "Naşterea 
Maici Domnului"- sprijin 
financiar pentru  finalizare 
lucrări de construcţie la 
clopotniţă şi altar  , comuna 
Chiuieşti , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

734.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Măgoaja - sprijin 
financiar pentru  refacerea 
gardului de piatră care 
împrejmuieşte biserica, comuna 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Chiuieşti , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

735.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Vânători- sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii la biserică, comuna 
Ciucea , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

736.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ciucea - Cătunul 
Calea Lată - sprijin financiar 
pentru  continuarea lucrărilor la 
biserica din Calea Lată, 
comuna Ciucea , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

737.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 

Obiectiv nou de investiţie  
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă Cîţcău - sprijin 
financiar pentru  construcţie 
capelă cimitir, comuna Cîţcău , 
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

738.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
75 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cara  - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
exterioare la biserica din Cara 
comuna Cojocna , jud. Cluj. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

739.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Oortodoxă Cojocna - sprijin 
financiar pentru  pictarea 
bisericii în stil bizantin comuna 
Cojocna , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

740.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Corneşti - sprijin 
financiar pentru  construirea 
unei clopotniţe şi cumpărarea a 
două clopote comuna Corneşti , 
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

741.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Vîlcele - sprijin 
financiar pentru  reparaţii şi 
întreţinere casa parohială 
comuna Feleacu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

742.      Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Nicula - sprijin 
financiar pentru  renovare 
biserică  comuna Fizeşu 
Gherlii, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

743.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Sfântul Ioan Iacob 
Hozevitul Floreşti - sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserica pe Valea Gârboului 
comuna Floreşti, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

744.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01  

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Parohia 

Obiectiv nou de investiţie 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Ortodoxă Cetatea Fetei 
Floreşti- sprijin financiar pentru  
realizarea unei curţi interioare 
din beton şi pavele , comuna 
Floreşti, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 
 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

745.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Frata - sprijin 
financiar pentru  împrejmuire 
cimitir şi reparaţii interioare 
biserică , comuna Frata, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

746.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
350 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Gilău II - sprijin 
financiar pentru  lucrări de: 
încălzire centrală în biserică, 
anexă pt. activităţi diverse, 
strane completare, pavaj curte 
biserică, recondiţionare pictură 
în interior, tablă acoperiş 
biserică, construcţie clopotniţă, 
procurare clopot şi 
achiziţionarea unui teren pt. 
aşezământ, comuna Gilău, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

747.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Surduc -Filia Făgetul 
Ierii - sprijin financiar pentru  
renovarea capitală a bisericii , 
comuna Iara, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

748.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
3 mii lei pentru  Parohia 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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ortodoxă Surduc filia Făgetul 
Ierii - sprijin financiar pentru  
lucrări de renovare la 
acoperişul  bisericii, comuna 
Iara, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

749.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Surduc - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
pictură  la biserică, comuna 
Iara, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

750.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Codor - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii la biserică şi casa 
parohială, comuna Jichişu de 
Jos, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

751.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Jucu de Sus - sprijin 
financiar pentru  construirea 
unei capele mortuare, comuna 
Jucu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

752.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
250 mii lei pentru  Parohia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă Gădălin - sprijin 
financiar pentru  pictură 
interioară şi exterioară la 
biserica din loc. Vişea, comuna 
Jucu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

753.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
25 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Gădălin - sprijin 
financiar pentru  pictură 
exterioară şi mobilier bisericesc 
la biserica din loc. Gădălin, 
comuna Jucu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

754.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de  
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ciuleni - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
capitale la biserică (acoperiş), 
comuna Mărgău, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

755.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea,  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Nireş - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
biserică, comuna Mica, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

756.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Înălţarea Sf. Cruci - 
Mănăstirea - sprijin financiar 
pentru  înlocuirea jgheaburilor 
şi burlanelor din tablă comuna 
Mica, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

757.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Mihai Viteazu II - 
sprijin financiar pentru  
construcţie casă parohială, 
comuna Mihai Viteazu, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 
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758.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă  Bădeni - 
Moldoveneşti - sprijin financiar 
pentru  definitivarea lucrărilor la 
Biserică, comuna Moldoveneşti 
, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

759.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Bucea - sprijin 
financiar pentru  reparaţii şi 
întreţinere la cele două biserici, 
comuna Negreni, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

760.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Palatca - sprijin 
financiar pentru  înlocuire 
geamuri şi dotare grup sanitar, 
comuna Palatca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

761.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Livada - sprijin 
financiar pentru  continuare 
lucrări la biserica nouă , 
comuna Petreştii de Jos, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

762.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă Finişel - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
pictură în biserică, comuna 
Săvădisla , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

763.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ceaba - sprijin 
financiar pentru  înlocuire 
iconostas, comuna Sînmărtin , 
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

764.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Sânmărtin - sprijin 
financiar pentru  schimbarea 
padimentului în biserică, 
comuna Sînmărtin , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senatului 
765.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă  Sânpaul - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
capitale (schimbare geamuri şi 
sistem încălzire )  şi  construcţie 
capelă, comuna Sînpaul , jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

766.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Suatu - sprijin 
financiar pentru  continuare 
construcţie biserică nouă, 
comuna Suatu , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

767.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
35 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Aruncuta - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
termică a, comuna Suatu , jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

768.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
128 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ceanu Mic  - sprijin 
financiar pentru  repararea şi 
înfrumuseţarea biserici din 
Ceanu Mic , comuna Tureni, 
jud. Cluj 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

769.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ţaga - Filia Ghiolţ - 
sprijin financiar pentru  
continuare lucrări la biserica 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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nouă , comuna Ţaga, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

770.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ţaga  - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii şi întreţinere la 
biserică, comuna Ţaga, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

771.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei Parohia Ortodoxă 
Sîntejude - sprijin financiar 
pentru  dotarea bisericii cu 
centrală termică, comuna Ţaga, 
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

772.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Batin - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
curente şi întreţinere biserică şi 
casa parohială, comuna 
Unguraş, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

773.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Vad - sprijin financiar 
pentru  reabilitare  biserică, 
comuna Vad, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator  Alin Tişe 
 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

774.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
6 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cetan - sprijin 
financiar pentru  schimbarea 
acoperişului la casa parohială, 
comuna Vad, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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775.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
6 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Bogata de Jos - 
sprijin financiar pentru  
renovarea exterioară a bisericii, 
comuna Vad, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

776.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Valea Ierii - sprijin 
financiar pentru  construcţie  
biserică nouă, comuna Valea 
Ierii , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

777.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Urca - sprijin financiar 
pentru  pictarea bisericii, 
comuna Viişoara, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senatului 
778.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Viişoara I - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
acoperişul bisericii, comuna 
Viişoara, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

779.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
7 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Viişoara II - sprijin 
financiar pentru  continuare 
schimbare geamuri la biserică, 
montare pavaj în faţa bisericii şi 
demarare lucrări la capela 
mortuară, comuna Viişoara, jud. 
Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

780.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cuv. Paraschiva -  
sprijin financiar pentru  
construcţie biserică, Cluj 
Napoca , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

781.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Câmpia Turzii 3 - 
sprijin financiar pentru  
construire 2 troiţe în faţa 
bisericii, Câmpia Turzii, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

782.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dej Triaj -  sprijin 
financiar pentru  construcţie 
biserică, Dej, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

783.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ocna Dej I - sprijin 
financiar pentru  construire 
capelă cimitir şi modernizare 
casa parohială, Dej, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

784.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Gherla III -  sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la Biserica Sf. Treime, 
Gherla, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

785.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Oprişani I - sprijin 
financiar pentru  încălzire şi 
reparaţii exterioare la biserică, 
reabilitare termică, finisări 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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crt. 
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interioare şi amenajări 
exterioare la , Turda, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

786.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Fundaţia 
Filantropică Sf. Irina sprijin 
financiar pentru  amenajare 
spaţiu pentru  recuperare psiho-
neuro-motorie, Turda, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

787.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dâncu - sprijin 
financiar pentru  înlocuire 
acoperiş la biserica monument 
istoric "Sf. Muceniţă Varvara" 
din filia Ticu-Colonie, comuna 
Aghireşu,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senatului 
788.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dârja - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
biserică şi casa parohială, 
comuna Apahida,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

789.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Mănăstirea Sf. 
Ilie şi Lazăr -  sprijin financiar 
pentru  întreţinerea bisericii, 
comuna Aşchileu,   jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

790.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Săliştea Nouă -  
sprijin financiar pentru  lucrări 
de consolidare a lăcaşului de 
cult , comuna Baciu,   jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

791.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă coruşu -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
consolidare a lăcaşului de cult, 
comuna Baciu  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

792.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  reparaţii 
biserica ortodoxă cu hramul 
"Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril", sat Muntele Băişorii, 
comuna Băişoara,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

793.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  reparaţii 
biserica ortodoxă cu hramul 
"Adormirea Maicii Domnului", 
sat Băişoara, comuna Băişoara,  
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

794.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Suăraş -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii şi întreţinere la lăcaşul 
de cult, comuna Bobîlna,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

795.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Băbdiu -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
consolidare a lăcaşului de cult, 
comuna Bobîlna,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 



 
 
Nr. 
crt. 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

796.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Călata - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
construcţie a treptelor de acces 
în biserică şi a unui trotuar în 
jurul bisericii , comuna Călăţele,  
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

797.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Păniceni -  sprijin 
financiar pentru  restaurare 
(reparaţii) acoperiş şindrilă 
pentru  biserica din lemn, 
comuna Căpuşu Mare,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

798.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Păniceni -  sprijin 
financiar pentru  finalizarea 
lucrărilor de construcţie biserică 
zid, comuna Căpuşu Mare,  jud. 
Cluj,  

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

799.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cătina -  sprijin 
financiar pentru  construcţie, 
comuna Cătina,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

800.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Feldioara - sprijin 
financiar schimbare paviment, 
uşi şi geamuri la biserica din 
Copru, comuna Cătina,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

801.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Feldioara - sprijin 
financiar pentru  reparaţie 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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generală biserică (vopsit tablă 
acoperiş, schimbare geamuri şi 
uşi), comuna Cătina,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

802.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Iuriu de Câmpie cu 
filia Straja - sprijin financiar 
pentru  construcţie  biserică 
Straja, comuna Cojocna,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

803.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
19 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Boju - sprijin financiar 
pentru  restaurare acoperiş 
biserică şi casă parohială,  
comuna Cojocna,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

804.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5  mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Ploscoş - sprijin 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
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financiar pentru  reparaţii la 
biserică, comuna Ploscoş,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

805.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cuzdrioara -  sprijin 
financiar pentru  încălzire 
centrală în biserică, comuna 
Cuzdrioara , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

806.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Feleacu - solcitare 
sprijin financiar pentru   lucrări 
de intreţinere  biserică, comuna 
Feleacu, jud. Cluj,  
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

807.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1 mii lei pentru  Parohia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă Someşul Cald -  
sprijin financiar pentru  
achiziţionare uşă la biserică, 
comuna Gilău, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

808.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Agriş -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare a bisericii parohiale şi 
finalizarea lucrărilor de pictură, 
comuna Iara , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

809.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Livada-  sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
clopotelor şi 
reabilitarea/modernizarea casei 
parohiale  , comuna Iclod, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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crt. 
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Senatului 
810.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Fundătura -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii şi reparaţii la casa 
parohială, comuna Iclod, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

811.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Orman -  sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
curente (vopsirea tablei de pe 
acoperişul bisericii şi înlocuirea 
porţilor de la intrare), comuna 
Iclod, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

812.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Jichişu de Jos -  
sprijin financiar pentru  
întreţienere biserică, comuna 
Jichişu de Jos, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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crt. 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

813.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Jichişu de Sus -  
sprijin financiar pentru  
întreţienere biserică, comuna 
Jichişu de Jos, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

814.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Măguri Răcătău - 
sprijin financiar pentru  lucrări 
de renovare a bisericii , comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 199 - 

minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

815.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Muntele Rece - sprijin 
financiar pentru  înlocuire 
geamuri vechi de la biserica din 
Mâţăşti cu geamuri termopan, 
construire clopotniţă la biserica 
din Rîşca şi refacerea gardurilor 
la cele două biserici, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

816.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Mănăstirea 
Ortodoxă "Înălţarea Domnului" 
Muntele Rece - sprijin financiar 
pentru  lucrări de construcţie la 
casa chiliilor mănăstirii, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

817.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5  mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Măguri - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare la instalaţia electrică a 
bisericii, comuna Măguri 
Răcătău, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

818.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Mănăstireni -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii şi întreţinere biserică şi 
casă parohială, comuna 
Mănăstireni, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

819.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Bedeciu -  sprijin 
financiar pentru  întreţinerea 
bisericii , comuna Mănăstireni, 
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 
. 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

820.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Mărgău -  sprijin 
financiar pentru  instalaţie de 
încălzire şi refacerea amvonului 
şi a stranelor, comuna Mărgău, 
jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

821.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cheia -  sprijin 
financiar pentru  reconstrucţie, 
renovare, comuna Mihai 
Viteazu, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

822.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Mănăstirea 
Ortodoxă "Sf. Ioan Iacob 
Hozevitul" Bucea - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor la construirea bisericii 
din cadrul mănăstirii, comuna 
Negreni, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

823.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cubleşu Someşan -  
sprijin financiar pentru  realizare 
încălzire centrală a bisericii  
comuna Panticeu, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

824.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Petreştii de Jos -  
sprijin financiar pentru  
întreţienere biserică, comuna 
Petreştii de Jos,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

825.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Livada -  sprijin 
financiar pentru  întreţienere 
biserică, comuna Petreştii de 
Jos,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

826.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Plaiuri -  sprijin 
financiar pentru  întreţienere 
biserică, comuna Petreştii de 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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Jos,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

827.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Deleni - sprijin 
financiar pentru  reabilitare 
clopotniţă, podele, scări şi 
acoperiş la biserică, comuna 
Petreştii de Jos,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

828.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Poieni - sprijin 
financiar pentru  înlocuire uşă 
lemn cu uşă tip PVC la biserică, 
comuna Poieni,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

829.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Rîşca Oniceşti -  
sprijin financiar pentru  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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repararea bisericii, comuna 
Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

830.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Rîşca Pleş -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

831.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Rîşca de Sus -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

832.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Cristeşti -  sprijin 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
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financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

833.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Mărceşti -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 212 - 

 majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

834.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Dealu-Mare -  sprijin 
financiar pentru  repararea, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

835.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru  Parohia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă Lăpuşteşti -  sprijin 
financiar pentru  repararea 
bisericii, comuna Râşca,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

836.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru  Mănăstirea 
Ortodoxă Rîşca Transilvană, 
comuna Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea lucrăriilor: finisaje şi 
pictură. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

837.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Săcuieu - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare exterioară  a bisericii 
şi schimbarea acoperişului 
bisericii, comuna Săcuieu,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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crt. 
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Senatului 
838.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Sănduleşti -  sprijin 
financiar pentru  introducerea 
unui sistem de încălzire la 
biserică şi casa parohială, 
comuna Sănduleşti, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

839.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Copăceni - sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
biserică şi casa parohială, 
comuna Sănduleşti, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

840.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Sic - sprijin financiar 
pentru  restaurare acoperiş 
biserică şi casă parohială, 
comuna Sic, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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crt. 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

841.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Comşeşti - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
pictură la biserică, comuna 
Tureni, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

842.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Intâmpinarea 
Domnului Cluj Napoca - sprijin 
financiar pentru  continuare 
lucrări de  pictură interioară a 
bisericii, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

843.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru   Mitropolia 
Clujului, Maramureşului şi 
Sălajului - sprijin pentru  
reconstrucţie biserica din 
parohia "Dealul Negru" care a 
ars, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

844.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
9000 mii lei pentru   Mănăstirea 
Ortodoxă Mihai Vodă - Turda -  
sprijin financiar pentru  lucrări 
de construcţii la mănăstire , jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

845.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
6 mii lei pentru   Parohia 
ortodoxă Câmpia Turzii II -  
sprijin financiar pentru  reparaţii 
la casa parohială, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

846.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru   Capela 
Ortodoxă Sfântul Teodor 
Studitus -  sprijin financiar 
pentru  finalizarea lucrărilor de 
construcţie Parohia ortodoxă 
Câmpia Turzii , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

847.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru   Parohia 
ortodoxă Câmpia Turzii II - 
sprijin financiar pentru  izolarea 
bisericii, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

848.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Ticu - Filia Arghişu - 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
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sprijin financiar pentru  pictură 
în tehnica seco, comuna 
Aghireşu , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

849.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Călăraşi -  sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
biserică , comuna Călăraşi, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

850.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Paroha 
Ortodoxă Dângău Mic -  sprijin 
financiar pentru  iconostasul 
sculptat de la Biserica 
Adormirea Maicii domnului - 
Filia Mărceşti, comuna Căpuşu 
Mare, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

851.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă Sălicea -  sprijin 
financiar pentru  înlocuirea uşii 
bisericii, comuna Ciurila, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

852.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Filea de Jos -  sprijin 
financiar pentru  activităţi 
religioase şi culturale, comuna 
Ciurila, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator  Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

853.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Luncani - sprijin 
financiar pentru  finalizarea 
lucrărilor la biserica aflată în 
construcţie , comuna Luna, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

854.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 4 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Negreni - sprijin 
financiar pentru  reparaţia 
acoperişului casei parohiale 
comuna Negreni,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

855.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Tranişu - Filia Lunca 
Vişagului -  sprijin financiar 
pentru  pictura bisericii, comuna 
Poieni, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

856.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Valea Drăganului -  
sprijin financiar pentru  
reabilitarea sistemului de 
încălzire al bisericii, comuna 
Poieni, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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857.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru   Parohia 
Ortodoxă Valea Drăganului -  
sprijin financiar pentru  
reabilitarea sistemului de 
încălzire al bisericii, comuna 
Poieni, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

858.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Vălişoara - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
înzestrare cu picturi a bisericii , 
comuna Săvădisla, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 229 - 

pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

859.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  Mănăstirea 
"Acoperământul Maicii 
Domnului" Floreşti - sprijin 
financiar pentru  continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
mănăstirii, comuna Floreşti , 
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 230 - 

Senatului 
860.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Miceşti -  sprijin 
financiar pentru  renovare la 
casa parohială, comuna Tureni 
, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

861.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Ortodoxă Miceşti -  sprijin 
financiar pentru  renovare la 
casa parohială, comuna Tureni 
, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

862.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj I-Centrul Istoric 
- sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

863.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj II-Centrul Bob - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

864.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj – Zorilor I - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

865.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Zorilor II - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

866.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Mănăştur I Vest - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

867.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj – Mănăştur II - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

868.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj-Grigorescu - 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
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sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

869.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj VI – Gruia - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

870.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj-Dâmbu Rotund - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

871.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj-Iris - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

872.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Someşeni - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

873.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Valea Chintăului - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

874.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj III- Andrei 
Mureşanu - sprijin financiar 
pentru funcţionarea lăcaşului, 
Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

875.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj IV-Mărăşti - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

876.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Cluj V- Făget - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

877.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj X- Gheorghieni - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

878.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică  Valea Fânaţelor - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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879.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Cluj-Cordoş  - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

880.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică  Gherla - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
gletuit zugrăvit scări acces 
clopotniţă, mână curentă, placat 
scări, Gherla, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

881.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică  Turda - sprijin 
financiar pentru  construire 
casă parohială  , comuna 
Tureni , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

882.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică Schimbarea la 
Faţă Popeşti - sprijin financiar 
pentru  renovarea casei 
parohiale şi acoperirea 
lăcaşului de cult cu tablă, 
comuna Baciu , jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

883.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolica Rugăşeşti- 
sprijin financiar pentru  
construcţie  biserică, comuna 
Căşeiu, jud. Cluj,  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

884.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia Unită 
cu Roma Greco-Catolică Sf. 
Nicolae Chinteni -  sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reparaţii capitale la biserică, 
comuna Chinteni, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

885.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică  Sănduleşti - 
sprijin financiar pentru  
renovare şi modernizare 
biserică, comuna Sănduleşti, 
jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

886.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică  Gherla - sprijin 
financiar pentru  reparaţia 
capitală a cupolei şi lucrări de 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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finisare, Gherla, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

887.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Jichişu de Sus - sprijin 
financiar pentru  întreţienere 
biserică, comuna Jichişu de 
Jos, jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 250 - 

RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

888.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică Iclod - sprijin 
financiar pentru  pentru  
finalizarea lucrărilor biserică , 
comuna Iclod,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

889.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru   Parohia 
Greco-Catolică Orman - sprijin 
financiar pentru  construcţie 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
  

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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biserică , comuna Iclod,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

890.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică Ocna Dejului - 
sprijin financiar pentru  reparaţii 
biserică, Dej,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

891.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Crăieşti - sprijin 
financiar pentru  continuare 
lucrări de construcţie biserică, 
comuna Petreştii de Jos,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

892.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou  de investiţii. Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 15 mii lei pentru  Parohia 
Greco-Catolică "Episcop Ioan 
Bob" - sprijin financiar pentru  
continuare lucrări de construcţie 
biserică, Cluj Napoca,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

893.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
7 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Mica - sprijin financiar 
pentru  lucrări instalaţie de  
încălzire a bisericii, comuna 
Mica,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

894.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică Ghirişu Român - sprijin 
financiar pentru  biserică, 
comuna Mociu,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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895.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Parohia Greco-
Catolică "Sfântul Nicolae" 
Sânicoară - solicitare sprijin 
financiar pentru  reparaţii la 
capela , comuna Apahida,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

896.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Biserica 
Creştină Baptistă Nr. 1 Gilău - 
sprijin financiar pentru  
construirea unui locaş de cult în 
Gilău, comuna Gilău,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

897.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Biserica 
Creştină Baptistă Maghiară 
Huedin - sprijin financiar pentru  
renovarea şi reabilitarea 
lăcaşului de cult, Huedin,  jud. 
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 257 - 

Senatului 
898.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Biserica 
Creştină Baptistă Maghiară 
Sâncraiu - sprijin financiar 
pentru  renovarea şi reabilitarea 
lăcaşului de cult, comuna 
Sâncraiu,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

899.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică 
Penticostală Nr. 2 - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
modernizare la clădire Cluj 
Napoca,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

900.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Biserica 
Penticostală Aghireşu Fabrici - 
sprijin financiar pentru  
construcţia lăcaşului de cult, 
comuna Aghireşu,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

901.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Parohia 
Penticostală Dealu-Mare - 
solicitare sprijin financiar pentru  
repararea bisericii , comuna 
Râşca,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

902.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru  Biserica 
Penticostală Măguri Răcătău - 
sprijin financiar pentru  lucrări 
de renovare interioară  a 
bisericii, comuna Măguri 
Răcătău,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

903.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Biserica 
Penticostală Viişoara - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
reabilitare termoenergetică a 
locaşului de închinare, comuna 
Viişoara,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

904.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru  Biserica 
Penticostală Nr. 9 - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
izolare termică a clădirii,Cluj 
Napoca,  jud. Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

905.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Biserica 
Betania Huedin - solicitare 
sprijin financiar pentru  
asigurarea unei mese copiilor 
de la gradinita sociala a 
bisericii, Huedin, jud.  Cluj,  
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

906.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei pentru   
Parohia Reformată Cluj X - 
sprijin financiar pentru  
Continuare de lucrări fără 
modificare de soluţie la Cămin 
de bătrâni cu regim de înălţime 
S+P+E+M şi amenajări 
exterioare parohia reformată 
Cluj X, Cluj Napoca, jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

907.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru  Biserica 
Reformată  Câmpia Turzii - 
sprijin  financiar pentru  
reparaţia acoperişului, a 
şarpantei şi schimbarea ţiglelor, 
Câmpia Turzii, jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
  
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

908.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Turda Veche - sprijin 
financiar pentru  construire orgă 
nouă , Turda, jud.  Cluj,  

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

909.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru   Parohia 
Reformată Aiton - sprijin 
financiar pentru  repararea şi 
schimbarea imobilului de lângă 
casa parohială, comuna Aiton,  
jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

910.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Bonţida - sprijin 
financiar pentru  renovarea 
acoperişului Bisericii Reformate 
Bonţida , comuna Bonţida,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

911.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Borşa - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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generale interioare la biserică , 
comuna Borşa,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

912.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru   Parohia 
Reformată Buza - sprijin 
financiar pentru  schimbare 
învelitoare turn şi paratrăznet, 
comuna Buza,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

913.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Căianu - sprijin 
financiar pentru  renovarea 
generală a parohiei şi casei de 
cult , comunaCăianu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

914.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Biserica 
Reformată Cătina - sprijin 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
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financiar pentru  renovare 
acoperiş biserică, comuna 
Cătina,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

915.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Feldioara - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
acoperişului casei parohiale, 
comuna Cătina,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

916.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru   Parohia 
Reformată Vechea - sprijin 
financiar pentru  conservarea şi 
întreţinerea bunurilor din 
patrimoniul aparţinând Bisericii 
Reformate din satul Vechea. 
Repararea clădirii pentru  sala 
de şedinţe de la nr. 100, sat 
Vechea, comuna Chinteni,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

917.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Reformată Chinteni - sprijin 
financiar pentru  izolarea 
termică a bisericii şi casei de 
rugăciune, repararea gardului la 
biserică , comuna Chinteni,  
jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

918.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Fizeşu Gherlii - 
sprijin financiar pentru  
reabilitarea Bisericii Reformate, 
comuna Fizeşu Gherlii,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

919.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Lacu - sprijin 
financiar pentru  renovare 
acoperiş biserică, comuna 
Geaca,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

920.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou  de investiţii. Se propune respingerea,  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 12 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Izvorul Crişului - 
sprijin financiar pentru  
renovarea mobilierului 
bisericesc, comuna Izvorul 
Crişului,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

921.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Mihai Viteazu - 
sprijin financiar pentru  lucrări 
de renovare a casei parohiale , 
comuna Mihai Viteazu,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

922.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
55 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Chesău - sprijin 
financiar pentru  renovarea 
casetelor ornamentale pictate 
pe tavanul bisericii, comuna  
Mociu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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923.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Căianu - Filia Sava - 
sprijin financiar pentru  
renovarea bisericii interior şi 
exterior, comuna Palatca,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

924.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Palatca - sprijin 
financiar pentru  renovarea 
instalaţiei electrice din biserică, 
comuna Palatca,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

925.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Sic - sprijin financiar 
pentru  sistemul de încălzire în 
biserică , comuna Sic,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senatului 
926.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
10  mii lei pentru  Biserica 
Reformată  Sînmărtin - Filia 
Sîntejude - sprijin financiar 
pentru  reabilitarea clădirii 
bisericii, comuna Sînmărtin,  
jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

927.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5  mii lei pentru   Biserica 
Reformată  Sînmărtin - Filia 
Tîrguşor - sprijin  financiar 
pentru  reabilitarea clopotniţă, 
comuna Sînmărtin,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

928.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10  mii lei pentru   Biserica 
Reformată  Sînmărtin  - sprijin  
financiar pentru  reabilitare turn 
şi biserică interior, comuna 
Sînmărtin,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

929.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8  mii lei pentru   Biserica 
Reformată  Sînmărtin - Filia 
Năsal - sprijin financiar pentru  
continuarea lucrărilor la turnul 
bisericii reformate din Năsal, 
comuna Sînmărtin,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

930.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru  Biserica 
Reformată Sînmărtin - Filia 
Diviciorii Mari - sprijin  financiar 
pentru  aplicarea de duşumea 
în biserică, comuna Sînmărtin,  
jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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crt. 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

931.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Suatu - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
termică a bisericii, comuna 
Suatu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

932.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
12  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Tureni - sprijin 
financiar pentru  reparaţia 
capitală a bisericii, comuna 
Tureni,  jud.  Cluj, 
  
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

933.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Parohia 
Reformată Dej - sprijin financiar 
pentru  reabilitarea zidului de 
sprijin al bisericii, Dej,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

934.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Macău - sprijin 
financiar pentru  schimbarea 
băncilor din interiorul bisericii, 
comuna Aghireşu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

935.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20  mii lei pentru Parohia 
Reformată Iclozel - sprijin 
financiar pentru  reabilitarea 
bisericii, comuna Iclod,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

936.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5  mii lei pentru  Parohia 
Reformată Inucu - sprijin 
financiar pentru  împrejmuire 
cimitir, comuna Aghireşu,  jud.  
Cluj,  
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

937.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20  mii lei pentru   Parohia 
Reformată Ocna Dejului - sprijin 
financiar pentru  instalarea 
paratrăsnetului, învelirea 
turnului bisericii cu tablă şi 
organizarea în luna august a 
evenimentului "Întâlnirea fii 
satului" , Dej  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

938.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru   Parohia 
Reformată Sâncraiu - sprijin 
financiar pentru  schimbarea 
acoperişului bisericii monument 
istoric, comuna Sâncraiu,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

939.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3.5  mii lei pentru   Parohia 
Unitariană nr. 2 Cluj-Napoca - 
sprijin financiar pentru  lucrări 
de reparaţii şi consolidare a 
acoperişului casei parohiale, 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Cluj Napoca,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

940.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru    Parohia 
Unitariană  Cheia - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare la biserică, comuna 
Mihai Viteazu,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

941.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4,5 mii lei pentru   Parohia 
Unitariană  Bădeni - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
renovare totală a clădirii 
bisericii, comuna Moldoveneşti,  
jud.  Cluj,  
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

942.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru   Parohia 
Unitariană  Vălenii de Arieş - 
sprijin financiar pentru  
începerea lucrărilor de renovare 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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totală a  bisericii, comuna 
Moldoveneşti,  jud.  Cluj, 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

943.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru  Parohia 
Unitariană  Plăieşti - sprijin 
financiar pentru  repararea 
gardului de piatră care 
împrejmuieşte biserica, comuna 
Moldoveneşti,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

944.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru   Parohia 
Unitariană  Sănduleşti - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 
întreţinere la casa parohială 
Sănduleşti, comuna Sănduleşti,  
jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

945.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru   Parohia 
Unitariană  Suatu - sprijin 
financiar pentru  lucrări de 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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repararea fisurilor şi zugrăveli 
interioare, comuna Suatu,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

946.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Cluj Mănăştur 
- sprijin financiar pentru  
vopsirea şi etanşarea turnului 
din lemn, verificarea şi 
repararea acoperişului , Cluj 
Napoca ,  jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator  Alin Tişe 
 

estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

947.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Parohia 
Romano-Catolică Sf. Mihail Cluj 
- sprijin financiar pentru  
reabilitare arhivă, Cluj Napoca,   
jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

948.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru  Parohia 
Romano-Catolică  Turda - 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
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sprijin financiar pentru  
renovarea bisericii , Turda,  jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

949.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Călăraşi - 
sprijin financiar pentru  renovat 
acoperişul, modernizare 
încălzire şi reparaţii capitale 
exterior şi interior, comuna 
Călăraşi, jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 292 - 

minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

950.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Cătina - 
sprijin financiar pentru  reparaţii 
la clopotniţă şi la casa 
parohială, comuna Cătina, jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

951.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru    Parohia 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Romano-Catolică Cojocna - 
sprijin financiar reparaţii la 
capela mortuară, comuna 
Cojocna, jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

952.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică  Iara - sprijin 
financiar pentru   lucrări de 
renovare  la casa parohială, 
comuna Iara, jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator  Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

953.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Corneşti - 
sprijin financiar pentru   
continuare lucrări de renovare 
exterioară la casa parohială, 
comuna  Mihai Viteazu, jud.  
Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

954.  Anexa  3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou  de investiţii. Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 10 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Mociu - sprijin 
financiar pentru  reparaţii 
curente la biserică, comuna 
Mociu, jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

955.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Tureni - 
sprijin financiar pentru  trotuar 
şi drenaj în jurul bisericii 80 m, 
iluminatul exterior al bisericii, 
comuna Tureni, jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

956.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică Leghia - 
sprijin financiar pentru  
dezvoltarea bisericii, comuna 
Aghireşu, jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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957.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Gheorgheni - 
sprijin financiar pentru  
continuarea lucrărilor de 
renovare a  bisericii şi casei 
parohiale, comuna  Feleacu, 
jud.  Cluj,  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

958.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru   Parohia 
Romano-Catolică  Chinteni - 
sprijin financiar pentru  
reabilitare locaş de cult , 
comuna  Chinteni, jud.  Cluj,  
 
 
 
 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

959.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Iris Cluj - 
sprijin financiar pentru  reparaţii 
biserică, Cluj Napoca, jud.  Cluj, 
  
 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senatului 
960.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru    Parohia 
Romano-Catolică Dâmbul 
Rotund Cluj - sprijin financiar 
pentru  reparaţii parohie, Cluj 
Napoca, jud.  Cluj,  
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

961.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru   Biserica 
Adventistă de ziua a 7 a 
Dynamis - sprijin financiar 
pentru  construcţie biserică , 
Cluj Napoca, jud.  Cluj,  
 
 
 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

962.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
90 mii lei pentru    Biserica 
Adventistă de ziua a 7 a  Vaida 
Cămăraş - sprijin financiar 
pentru  lucrări de construcţie 
locuinţă parohială şi centrul 
educaţional şi de sport pentru  
tineri, comuna Căianu, jud.  
Cluj,  
 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

963.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
18 mii lei pentru    Conferinţa 
Transilvania de Nord- Biserica 
Adventistă de Ziua a7-a Sic  - 
Reparaţii lăcas de cult şi 
consolidări exterioare, comuna 
Sic, jud.  Cluj,  
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

964.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea 
Suatu - solicitare sprijin 
financiar pentru  schimbare 
geamuri biserică, comuna 
Suatu, jud.  Cluj,  
 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

prezentata. 

965.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru    Biserica 
Franciscană Turda - sprijin  
financiar pentru  schimbarea 
geamurilor, renovarea 
acoperişului, modernizare 
sistem de încălzire şi reparaţii 
capitale exterior şi interior, 
Turda, jud.  Cluj,  
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 303 - 

și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

966.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru  Ordinul Piarist 
- solicitare sprijin financiar 
pentru  reamenajare curte 
interioară, Cluj Napoca, jud.  
Cluj,  
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

967.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru  Biserica 
Armenească - solicitare sprijin 
financiar pentru  întreţinerea 
bisericii, Gherla,  jud.  Cluj,  
 
 
 

Obiectiv nou  de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

968.  Anexa 3/13/02  
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului cu suma de 
1.087.500 lei pentru finalizarea 
bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului”  din municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
consolidarea şi repararea 
bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului”  din municipiul 
Constanţa, situată în centrul 
oraşului, în zona protejată de 
Sit urban (cod LMI 2010: CT-II-
s-B-02842, nr. crt. 490).  
Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului”  este a doua biserică 
creştin-ortodoxă construită în 
Constanţa la începutul sec. XX, 
reprezentând un simbol al 
dezvoltarii oraşului în urma 
revenirii Dobrogei în graniţele 
statului român în 1878, prin 
extinderea oraşului spre nord. 
Sursa de finanţare: diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 
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minorităţi a Senatului                   
Senator  
Chiru Gigi Christian 

sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI cu suma 
de 1.087.500 lei. 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

969.  Anexa nr. 3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Anexei 3/13 - 
Secretariatul General al 
Guvernului cu suma de 44 000 
mii lei pentru realizarea şoselei 
ocolitoare a municipiului Huşi. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  
 Senator Dan Mihai Marian 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI cu suma 
de 5.000 mii lei. 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

970.  Anexa nr. 3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Anexei 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului cu suma de 44 000 
mii lei pentru realizarea şoselei 
ocolitoare a municipiului Bârlad. 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI cu suma 
de 44 000 mii lei. 
RESPINS de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
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omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  
 Senator Dan Mihai Marian 

drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

strategie pe anul 2015. 

971.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Majorare cu suma  de 200 mii 
lei pentru construire Capelă  în 
localitatea Zăbrani, judeţul 
Arad. 

 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Senator  Constantin Traian Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
demararea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI cu suma 
de 200 mii lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

972.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Majorare cu suma  de 200 miii 
lei pentru reabilitare Biserica 
Greco-Catolică  în localitatea 

Cofinanţarea autorităţii. 
Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
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Zăbrani, judeţul Arad. 

 

 

 

 

Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                    
Senator Constantin Traian Igaş 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI cu suma 
de 200 mii lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  
obiectivele stabilite în 
documentul de politica si 
strategie pe anul 2015. 

973.  Anexa nr. 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului / 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiţii 
Străine, Parteneriat Public 
Privat şi Promovarea 
Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII 
Proiecte cu finanţare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului / Departamentul 
pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiţii Străine, 
Parteneriat Public Privat şi 
Promovarea Exporturilor / 
Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 
Fondul European de Dezvoltare 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată 
de necesitatea creşterii gradului 
de absorbţie a fondurilor 
europene în condiţiile în care 
2015 este ultimul an în care 
fondurile europene 
nereambursabile aferente 
exerciţiului financiar european 
2007-2013 pot fi absorbite, iar 
România deja riscă să piardă 
1,7 miliarde de euro finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art.17 alin.(31 ) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
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Fondul European de Dezvoltare 
Regionala(FEDR) 
 

Regionala (FEDR) cu suma de 
700.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcţii şi a 
supra-accizei pe carburanţi 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 
 
Autori: Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi minorităţi a 
Senatului                   Anca 
Boagiu, senator PDL 

nerambursabilă europeana pe 
infrastructura. 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

bugetare 
 

974.  Anexa nr. 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului / 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiţii 
Străine, Parteneriat Public 
Privat şi Promovarea 
Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII 
Proiecte cu finanţare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare / Programe din 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului / Departamentul 
pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiţii Străine, 
Parteneriat 
Public Privat şi Promovarea 
Exporturilor / Proiecte cu 
finanţare din Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare / Programe din 
Fondul de Coeziune (FC) cu 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată 
de necesitatea asigurării plăţilor 
pentru contractele executate pe 
Coridorul IV şi pentru 
asigurarea finanţării 
tronsoanelor relicitate şi 
contractate în condiţiile în care 
2015 este ultimul an în care 
fondurile europene 
nereambursabile aferente 
exerciţiului financiar european 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art.17 alin.(31 ) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
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Fondul de Coeziune (FC) suma de 1.000.000 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Anca Boagiu, senator PDL 

2007-2013 pot fi absorbite, iar 
România deja riscă să piardă 
1,7 miliarde de euro finanţare 
nerambursabilă europeana pe 
infrastructura. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcţii şi a 
supra-accizei pe carburanţi 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

bugetare 
 

975.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
3.300.000 mii lei pentru  
continuarea lucrarilor la 
Autostrada  Transilvania -   
tronsoul Mihăieşti - Suplacu de 
Barcău si tronsonul Suplacu de 
Barcău – Borş 
 
 
 
 

Secţiunea Suplacu de Barcău - 
Borş 
Lungime: 64,5 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 245,3 
milioane euro 
Stadiu actual: realizat 47,2% 
 
Tronsonul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău 
Lungime: 76 km 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art.17 alin.(31 ) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
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Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 488,5 
milioane euro 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin.(1)  din Ordonanţa de 
urgentă a Guvernului 
nr.86/2014 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice 
centrale si pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii 
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976.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru   proiectul  
Centrura ocolitoare a 
municipiului Cluj Napoca, 
tronsonul Calea Turzii – 
Borhanci şi Tronsonul Calea 
Turzii – Mănăştur (Centura 
ocolitoare Sud Cluj Napoca) 
 
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator  Alin Tişe 
 

Pentru  finalizarea infrastructurii 
ocolitoare a municipiului Cluj 
Napoca, este imperios necesar 
să se finalizeze şi aceste 2 
tronsoane restante din varianta 
ocolitoare Sud, astfel încât să 
potă fi eliminat din oraş traficul 
greu şi cel de tranzit, care 
produc deteriorarea majoră a 
străzilor internea căror valoare 
şi frecvenţă în reparaţii sunt 
foarte costisitoare pentru  
municipiul Cluj Napoca. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13- 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere cu suma de 100.000 mii 
lei 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
art.17 alin.(31 ) din Legea 
privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
.Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin.(1)  din Ordonanţa de 
urgentă a Guvernului 
nr.86/2014 privind stabilirea 
unor măsuri de reorganizare la 
nivelul administraţiei publice 
centrale si pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut de 
sub autoritatea Departamentului 
pentru Proiecte de 
Infrastructura, Investitii Straine, 
Parteneriat Public Privat si 
Promovarea Exporturilor sub 
autoritatea Ministerului 
Transporturilor 
Se propune respingerea 
întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
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omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii 

977.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru  sprijin 
financiar în vederea  finalizării 
lucrărilor interioare şi exterioare 
ale bisericii   care au fost 
începute încă din 1198 pentru  
Parohia Ortodoxă sat Făget, 
Comuna Gura Vitioarei , Judeţ 
Prahova  
 
Autor: Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi 
minorităţi a Senatului                   
Senator PNL Ion Luchian 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa  
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finanţare: Fondul de  
Rezervă bugetară la dispoziţia  
Guvernului 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului sursa de 
finanţare propusă nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exercitiului 
bugetar, pe baza de hotarari ale 
Guvernului. 
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978.  Anexa 3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Catedrala 
Mitropolitană Cluj, Piata 
Avram Iancu, Arhiepiscopia 
Vadului, Feleacului şi 
Clujului, Cluj Napoca, Cluj-
Napoca, jud. Cluj, in vederea 
continuarii lucrărilor de 
placare cu mozaic 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

979.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” - Str. 
Primăverii, fn, în vederea 
continuării lucrarilor de 
constructie, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prezentata. 

980.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, sprijin 
pentru construcţia Centrului 
Misionar-Social „Sfântul 
Apostol Andrei”, Cluj-
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
lucrări la obiectivul specificat, 
aflata in faza de autorizare. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

981.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, sprijin 
pentru construcţia Căminului 
de Vârstnici din localitatea 
Baciu, jud. Cluj,  

Fondurile sunt necesare pentru  
începerea lucrărilor la obiectivul 
specificat, autorizat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

982.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, sprijin 
pentru construcţia Centrului 
de Tineret Săcuieu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
Fondurile sunt necesare pentru 
începerea lucrărilor la obiectivul 
specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

983.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, sprijin 

Fondurile sunt necesare pentru  
lucrări la obiectivul specificat, 
aflata in faza de autorizare. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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pentru construcţia Centrului 
Misionar-Social „Sfântul 
Apostol Andrei”, Cluj-
Napoca, jud. Cluj,  
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

984.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru continuarea 
construcţiei la Parohia 
Ortodoxă ,, Sfântul Apostol şi 
Evanghelist Ioan”, B-dul 1 
decembrie 1918, fn, Cluj-
Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

985.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei sprijin financiar 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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pentru lucrări de consolidare 
şi renovare biserică Parohia 
Ortodoxă "Adormirea Maicii 
Domnului" Cluj-Napoca, Jud. 
Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

986.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru demararea 
lucrărilor privind construirea 
unei biserici ortodoxe pentru 
Parohia Ortodoxă "Sfântul 
Ioan Gură de Aur" Cluj 
Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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987.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru achiziţionare 
de materiale pentru 
construcţie biserică nouă 
pentru Parohia Ortodoxă 
Învierea Domnului Cluj-
Napoca (str. Viilor), jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

988.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru 
Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului, Parohia 
Gherla IV, sprijin pentru 
construcţia Centrului de 
Cazare pentru tinerii proveniţi 
din centrele de plasament, 
jud. Cluj,  
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

989.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Mănăstirea 
Ştefan Vodă din Vad, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
Rectitorirea Mănăstirii lui Ştefan 
Vodă. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

990.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Sfântul Ioan 
Evanghelistul”, Cluj Napoca, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

991.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Sfântul 
Alexandru”, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

992.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Sfântul Lazăr”, 
Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

993.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă „Intrarea Domnului 
în Ierusalim”, Comuna 
Floreşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

994.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă Apahida II, Comuna 
Apahida, , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

995.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Lujerdiu, Comuna 
Corneşti, lucrări de 
amenajare interioară şi 
finisaje, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

996.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Buza, Comuna 
Buza, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

997.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Dealu Negru, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
începerea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. Biserica 
veche a fost distrusă în 
incendiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

998.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru lucrări de 
amenajare interioară a 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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bisericii (mobilier sculptat 
pentru Parohia Ortodoxă 
"Naşterea Sf. Ioan 
Botezătorul Cluj-Napoca, jud. 
Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

999.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru lucrări de 
pictură în biserică pentru 
Parohia Ortodoxă "Pogorârea 
Sf. Duh" Zorilor , Cluj-
Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1000.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru sprijin 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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financiar pentru construcţie 
biserică pentru Parohia 
Ortodoxă Sf. Ap. şi Ev. Matei 
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1001.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru construcţie 
biserică pentru Parohia 
Ortodoxă Sf. Ap. Petru şi 
Pavel - Valea Chintăului Cluj-
Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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1002.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfânta Treime” 
Str. Bisericii Ortodoxe, nr. 10, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1003.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântul Mucenic 
Gheorghe” Str. Maşiniştilor, 
nr. 150, Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1004.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Schimbarea la 
Faţă” Str. Eroilor, nr. 24-26, 
Cluj-Napoca 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1005.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Intrarea în 
Biserică” Str. Calea Baciului, 
nr. 20, Cluj-Napoca jud. Cluj  
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1006.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Înălţarea 
Domnului”Str. Aurel Suciu fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1007.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Înălţarea Sfintei 
Cruci” Str. Plopilor, nr. 46, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1008.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena” Str. 
Moţilor, nr. 25, Cluj-Napoca , 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1009.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântul Ilie” Str. 
Târnavelor, nr. 4, Cluj-
Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1010.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Întâmpinarea 
Domnului” Str. Bucureşti fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1011.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântul Ioan 
Botezătorul” Str. Fabricii, nr. 
2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

1012.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântul Apostol 
Toma” Str. Dorobanţilor, nr. 
37, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1013.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântul Dimitrie 
Izvorâtor de Mir'' Str. Tache 
Ionescu, nr. 4, Cluj-Napoca, 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1014.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântul Nicolae” 
Str. Horea, nr. 44, Cluj-
Napoca , jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1015.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântul Dimitrie 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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cel Nou'' str. Unirii, nr. 1, Cluj-
Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1016.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,, Sfântul Apostol 
Andrei” Str. Galaxiei, nr. 6 , 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1017.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,, Naşterea 
Domnului” Str. Răşinari, nr. 1 
A, Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1018.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfinţii Arhangheli 
Mihai şi Gavril'' Str. Corneliu 
Coposu, nr. 34, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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1019.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Pogorârea 
Sfântului Duh”-Grigorescu 
Str. Fântânele, nr. 30 A, 
400294, Cluj-Napoca, jud. 
Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1020.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,, Buna Vestire” Str. 
Puieţilor, nr. 2, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1021.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel” - Str. Ieremia 
Grigorescu, nr. 144, Cluj-
Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1022.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântu Mina'' str. 
Bună Ziua, nr. 1, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1023.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Tuturor Sfinţilor” 
Str. Ciucaş fn, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1024.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă, Sfântul Vasile cel 
Mare” Str. Patriciu Barbu fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1025.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,, Cuvioasa 
Paraschiva” Str. 
Observatorului, fn, Cluj-
Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1026.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântul Ioan 
Botezătorul”-Borhanci str. 
Borhanciului, nr. 23, Cluj-
Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1027.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Naşterea Maicii 
Domnului” Str. Traian Vuia, 
nr. 87, Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1028.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă “Sfântul Iorest şi 
Sava'' str. Târnavelor, nr. 4, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

1029.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfântul Arhanghel 
Mihail” Str. Dâmboviţei fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1030.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,, Sfântul 
Arhidiacon Ştefan” Str. 
Dionisie Roman, nr. 2-4, Cluj-

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Napoca, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1031.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Sfinţii Ioachim şi 
Ana” Str. Câmpul Pâinii fn, 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1032.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru Parohia 
Ortodoxă ,,Soborul Maicii 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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Domnului”-Făget Str. 
Făgetului fn, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1033.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru construcţie 
biserică pentru Parohia 
Ortodoxă Sf. Ap. şi Ev. Matei 
Cluj-Napoca, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1034.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru sprijin 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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financiar pentru lucrări de 
reparaţii la biserică pentru 
Parohia Ortodoxă Câmpia 
Turzii I, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1035.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru construcţie 
împrejmuire perimetrul 
bisericii (gard de beton cu 
stâlpi, armat cu fier şi placat 
cu piatră pentru Parohia 
Ortodoxă "Adormirea Maicii 
Domnului" Dej II, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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1036.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru sprijin 
financiar pentru finalizarea 
lucrărilor interioare şi 
exterioare ale bisericii pentru 
Parohia Ortodoxă Şomcutu 
Mic, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1037.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Protopopiatul 
Ortodox Dej - sprijin financiar 
pentru construcţie sediu 
(tencuieli exterioare, birou 
asistenţă socială, capelă), 
jud. Cluj 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1038.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Protopopiatul 
Ortodox Dej - sprijin financiar 
pentru construcţie sediu 
(tencuieli exterioare, birou 
asistenţă socială, capelă), 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1039.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă "Sfântul Ierarh 
Nectarie" Dej - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
construcţii la biserica, jud. 
Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1040.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Dej Valea Codorului 
- sprijin financiar pentru 
reparaţii capitale la biserică - 
instalaţie electrică nouă, jud. 
Cluj 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1041.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Dej III - sprijin 
financiar pentru continuare 
construcţie biserică, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1042.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
60 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Viile Dejului - 
sprijin financiar pentru 
continuarea lucrărilor la casa 
parohială construcţie nouă, 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1043.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ocna Dej II - sprijin 
financiar pentru pictură 
bisericească şi schimbare 
instalaţie electrică, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1044.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă "Sfinţii Dr. Cozma 
şi Damian" Dej - sprijin 
financiar pentru amenajarea 
spaţiului din jurul bisericii, 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1045.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă "Sf. Ap. Andrei" Dej 
- sprijin financiar pentru 
construcţie biserică, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1046.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă "Sf. Cuv. 
Parascheva" Gherla - sprijin 
financiar pentru pictură 
biserică nouă , jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1047.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă "Sf. Ioan 
Botezătorul" Gherla - sprijin 
financiar pentru lucrări 
interioare (tencuieli 
interioare, instalaţii electrice, 
pictură etc.), jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1048.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Gherla I - sprijin 
financiar pentru construcţie 
biserică nouă, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1049.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Oprişani II Turda - 
sprijin financiar pentru 
extindere cămin de bătrâni 
Alea Plopilor nr. 7 Turda 
(instalaţii sanitare electrice şi 
de încălzire), jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1050.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Oprişani III Turda - 
Grădiniţa Socială 
"Acoperământul Maicii 
Domnului" - sprijin financiar 
pentru zugrăveli interioare şi 
reamenajări, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1051.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Turda Capelă II - 
sprijin financiar pentru 
reparaţie şi vopsire acoperiş 
precum şi reparaţii curente în 
interiorul bisericii, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1052.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Turda Capelă I - 
sprijin financiar pentru 
montare de ferestre şi uşi 
termopan la capela mortuară 
de la subsolul bisericii şi 
încheierea lucrărilor de 
izolare termică a bisericii, 
jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1053.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Turda Capelă I - 
sprijin financiar pentru 
finalizare lucrări exterioare 
(placare elevaţie şi terase 
balustrade) la casa parohială 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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I, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1054.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Turda Fabrici - 
sprijin financiar pentru 
construirea unei biserici noi, 
jud. Cluj 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1055.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Turda III - sprijin 
financiar pentru continuare 
lucrări la casa parohială, jud. 
Cluj  
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1056.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Protopopiatul 
Ortodox Turda - sprijin 
financiar pentru reparaţii 
capitale la sediul 
protopopiatului, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1057.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă „Înălţarea 
Domnului” Turda Nouă - 
sprijin financiar pentru 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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construcţie biserică 
parohială, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1058.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Turda II -sprijin 
financiar pentru reparaţii 
capitale la acoperiş, zidărie şi 
înlocuirea iconostasului cu 
altul nou, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1059.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Protopopiatul 
Ortodox Huedin, jud. Cluj, -

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
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sprijin financiar pentru lucrări 
de reparaţii şi amenajări 
interioare la sediul 
protopopiatului, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1060.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Protopopiatul 
Ortodox Huedin - sprijin 
financiar pentru servirea 
mesei pentru persoane fără 
venit la Fundaţie, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea asigurarii serviciilor 
sociale. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 
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1061.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ticu - filia Arghişu , 
jud. Cluj, - sprijin financiar 
pentru realizare pictură la 
biserică, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1062.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Rediu - sprijin 
financiar pentru înlocuirea 
acoperişului de la casa 
parohială din Rediu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 46 - 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1063.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Aiton - sprijin 
financiar pentru construire 
casă parohială în Aiton, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1064.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
105 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Aluniş - Filia 
Pruneni - sprijin financiar 
pentru realizare şarpantă şi 
învelitoare pt. biserica din 
lemn monument istoric, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1065.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Aluniş - sprijin 
financiar pentru reparaţii 
capitale la biserică, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1066.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Corpadea , com. 
Apahida, sprijin financiar 
pentru amenajare biserică 
parohială , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1067.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Mănăstirea "Sf. 
Ilie şi Lazăr" loc. Cristorel, 
com.Aşchileu - ajutor 
financiar pentru reabilitarea 
bisericii mănăstirii şi casei 
monahale, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1068.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Popeşti, comuna 
Baciu - sprijin financiar 
pentru construire capelă 
mortuară , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1069.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Sf. Dimitrie -, 
comuna Baciu - sprijin 
financiar pentru construire 
biserică nouă, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1070.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Mănăstirea 
"Sfântul Proroc Ilie" , comuna 
Băişoara - ajutor financiar 
pentru masa din altar, 
duşumea şi încălzire altar, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1071.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Săcel comuna 
Băişoara - sprijin financiar 
pentru izolarea termică a 
casei parohiale, jud. Cluj  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1072.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Maia - sprijin 
financiar pentru reabilitare 
termică şi refacere instalaţie 
electrică, comuna Bobîlna , 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator Alin Tişe 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1073.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Bonţida - Filia Şator 
- sprijin financiar pentru 
construire biserică nouă în 
Şator, comuna Bonţida , jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1074.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Coasta - sprijin 
financiar pentru încălzire 
centrală şi reparaţii geamuri , 
comuna Bonţida , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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1075.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
35 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Coasta -Filia 
Tăuşeni - sprijin financiar 
pentru încălzire centrală şi 
reparaţii comuna Bonţida , 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1076.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Bărăi - sprijin 
financiar pentru reparaţii la 
casa parohială comuna 
Căianu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1077.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 

Obiectiv nou de investiţie 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă Căianu - sprijin 
financiar pentru reparaţie 
acoperiş biserică şi înlocuire 
calorifere în biserică comuna 
Căianu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1078.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Bogata - sprijin 
financiar pentru reabilitarea 
bisericii comuna Călăraşi, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1079.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Sânboleni - sprijin 
financiar pentru continuare 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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reabilitare termică clădire 
casă parohială, comuna 
Cămăraşu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1080.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Năoiu - sprijin 
financiar pentru montare 
geamuri termopan la biserică 
, comuna Cămăraşu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1081.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Urişor - sprijin 
financiar pentru continuarea 
construirii capelei mortuare , 
comuna Căşeiu, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1082.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Guga - sprijin 
financiar pentru înlocuirea 
tâmplăriei la biserică, 
comuna Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1083.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Urişor - sprijin 
financiar pentru continuarea 
construirii capelei mortuare , 
comuna Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

1084.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Căşeiu - sprijin 
financiar pentru continuarea 
construirii capelei mortuare , 
comuna Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv n ou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1085.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Iacobeni - sprijin 
financiar pentru finisaje la 
biserica nouă picturi şi 
finisaje exterioare, comuna 
Ceanu Mare , jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

1086.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
60 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Deuşu Vechea - 
sprijin financiar pentru 
renovare biserică Deuşu, 
comuna Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1087.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Deuşu Vechea - 
sprijin financiar pentru 
restaurare biserică Vechea 
Parohia Ortodoxă Deuşu 
Vechea - sprijin financiar 
pentru renovare biserică 
Deuşu, comuna Chinteni , 
jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1088.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Feiurdeni - sprijin 
financiar pentru subzidire 
biserică şi împrejmuire gard , 
comuna Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1089.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Chinteni - sprijin 
financiar pentru casei 
parohiale, vitralii biserică, 
comuna Chinteni , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prezentata. 

1090.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Pădureni - Filia 
Satu Lung - sprijin financiar 
pentru reparaţii capitale la 
biserică şi renovare pictură 
biserică , comuna Chinteni , 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1091.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
24 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Chiuieşti "Naşterea 
Maici Domnului"- sprijin 
financiar pentru finalizare 
lucrări de construcţie la 
clopotniţă şi altar , comuna 
Chiuieşti , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1092.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Măgoaja - sprijin 
financiar pentru refacerea 
gardului de piatră care 
împrejmuieşte biserica, 
comuna Chiuieşti , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1093.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Vânători- sprijin 
financiar pentru lucrări de 
reparaţii la biserică, comuna 
Ciucea , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1094.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ciucea - Cătunul 
Calea Lată - sprijin financiar 
pentru continuarea lucrărilor 
la biserica din Calea Lată, 
comuna Ciucea , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1095.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Cîţcău - sprijin 
financiar pentru construcţie 
capelă cimitir, comuna Cîţcău 
, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 62 - 

Senator Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1096.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
75 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Cara - sprijin 
financiar pentru reparaţii 
exterioare la biserica din 
Cara comuna Cojocna , jud. 
Cluj. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1097.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Oortodoxă Cojocna - sprijin 
financiar pentru pictarea 
bisericii în stil bizantin 
comuna Cojocna , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
1098.  Anexa 3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Corneşti - sprijin 
financiar pentru construirea 
unei clopotniţe şi cumpărarea 
a două clopote comuna 
Corneşti , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1099.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Vîlcele - sprijin 
financiar pentru reparaţii şi 
întreţinere casa parohială 
comuna Feleacu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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estimate de MF la 5 miliarde lei 
1100.  Anexa 3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Nicula - sprijin 
financiar pentru renovare 
biserică comuna Fizeşu 
Gherlii, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1101.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Sfântul Ioan Iacob 
Hozevitul Floreşti - sprijin 
financiar pentru construcţie 
biserica pe Valea Gârboului 
comuna Floreşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1102.  Anexa 3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţie Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01  8 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Cetatea Fetei 
Floreşti- sprijin financiar 
pentru realizarea unei curţi 
interioare din beton şi pavele 
, comuna Floreşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1103.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Frata - sprijin 
financiar pentru împrejmuire 
cimitir şi reparaţii interioare 
biserică , comuna Frata, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1104.  Anexa 3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 350 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Gilău II - sprijin 
financiar pentru lucrări de: 
încălzire centrală în biserică, 
anexă pt. activităţi diverse, 
strane completare, pavaj 
curte biserică, recondiţionare 
pictură în interior, tablă 
acoperiş biserică, construcţie 
clopotniţă, procurare clopot 
şi achiziţionarea unui teren 
pt. aşezământ, comuna Gilău, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1105.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Surduc -Filia 
Făgetul Ierii - sprijin financiar 
pentru renovarea capitală a 
bisericii , comuna Iara, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1106.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
ortodoxă Surduc filia Făgetul 
Ierii - sprijin financiar pentru 
lucrări de renovare la 
acoperişul bisericii, comuna 
Iara, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1107.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Surduc - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
pictură la biserică, comuna 
Iara, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1108.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Codor - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
reparaţii la biserică şi casa 
parohială, comuna Jichişu de 
Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1109.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Jucu de Sus - 
sprijin financiar pentru 
construirea unei capele 
mortuare, comuna Jucu, jud. 
Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

1110.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
250 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Gădălin - sprijin 
financiar pentru pictură 
interioară şi exterioară la 
biserica din loc. Vişea, 
comuna Jucu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1111.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Gădălin - sprijin 
financiar pentru pictură 
exterioară şi mobilier 
bisericesc la biserica din loc. 
Gădălin, comuna Jucu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1112.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ciuleni - sprijin 
financiar pentru reparaţii 
capitale la biserică 
(acoperiş), comuna Mărgău, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1113.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Nireş - sprijin 
financiar pentru reparaţii la 
biserică, comuna Mica, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1114.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Înălţarea Sf. Cruci - 
Mănăstirea - sprijin financiar 
pentru înlocuirea jgheaburilor 
şi burlanelor din tablă 
comuna Mica, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1115.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Mihai Viteazu II - 
sprijin financiar pentru 
construcţie casă parohială, 
comuna Mihai Viteazu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1116.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Bădeni - 
Moldoveneşti - sprijin 
financiar pentru definitivarea 
lucrărilor la Biserică, comuna 
Moldoveneşti , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1117.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Bucea - sprijin 
financiar pentru reparaţii şi 
întreţinere la cele două 
biserici, comuna Negreni, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1118.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Palatca - sprijin 
financiar pentru înlocuire 
geamuri şi dotare grup 
sanitar, comuna Palatca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1119.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Livada - sprijin 
financiar pentru continuare 
lucrări la biserica nouă , 
comuna Petreştii de Jos, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 74 - 

Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1120.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Finişel - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
pictură în biserică, comuna 
Săvădisla , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1121.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ceaba - sprijin 
financiar pentru înlocuire 
iconostas, comuna Sînmărtin 
, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prezentata. 

1122.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Sânmărtin - sprijin 
financiar pentru schimbarea 
padimentului în biserică, 
comuna Sînmărtin , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1123.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Sânpaul - sprijin 
financiar pentru reparaţii 
capitale (schimbare geamuri 
şi sistem încălzire ) şi 
construcţie capelă, comuna 
Sînpaul , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 

Obiectiv nou de investiţii.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 76 - 

Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1124.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Suatu - sprijin 
financiar pentru continuare 
construcţie biserică nouă, 
comuna Suatu , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1125.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
35 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Aruncuta - sprijin 
financiar pentru reabilitarea 
termică a, comuna Suatu , 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1126.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
128 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ceanu Mic - sprijin 
financiar pentru repararea şi 
înfrumuseţarea biserici din 
Ceanu Mic , comuna Tureni, 
jud. Cluj 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1127.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ţaga - Filia Ghiolţ - 
sprijin financiar pentru 
continuare lucrări la biserica 
nouă , comuna Ţaga, jud. 
Cluj,  
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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crt. 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

1128.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ţaga - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
reparaţii şi întreţinere la 
biserică, comuna Ţaga, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1129.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei Parohia Ortodoxă 
Sîntejude - sprijin financiar 
pentru dotarea bisericii cu 
centrală termică, comuna 
Ţaga, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1130.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Batin - sprijin 
financiar pentru reparaţii 
curente şi întreţinere biserică 
şi casa parohială, comuna 
Unguraş, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1131.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Vad - sprijin 
financiar pentru reabilitare 
biserica parohială, comuna 
Vad, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prezentata. 

1132.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
6 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Cetan - sprijin 
financiar pentru schimbarea 
acoperişului la casa 
parohială, comuna Vad, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1133.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
6 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Bogata de Jos - 
sprijin financiar pentru 
renovarea exterioară a 
bisericii, comuna Vad, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1134.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Valea Ierii - sprijin 
financiar pentru construcţie 
biserică nouă, comuna Valea 
Ierii , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1135.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Urca - sprijin 
financiar pentru pictarea 
bisericii, comuna Viişoara, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1136.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Viişoara I - sprijin 
financiar pentru reparaţii la 
acoperişul bisericii, comuna 
Viişoara, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1137.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
7 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Viişoara II - sprijin 
financiar pentru continuare 
schimbare geamuri la 
biserică, montare pavaj în 
faţa bisericii şi demarare 
lucrări la capela mortuară, 
comuna Viişoara, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 83 - 

validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

estimate de MF la 5 miliarde lei 

1138.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Cuv. Paraschiva - 
sprijin financiar pentru 
construcţie biserică, Cluj 
Napoca , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1139.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Câmpia Turzii 3 - 
sprijin financiar pentru 
construire 2 troiţe în faţa 
bisericii, Câmpia Turzii, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 estimate de MF la 5 miliarde lei 
1140.  Anexa 3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Dej Triaj - sprijin 
financiar pentru construcţie 
biserică, Dej, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1141.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ocna Dej I - sprijin 
financiar pentru construire 
capelă cimitir şi modernizare 
casa parohială, Dej, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1142.  Anexa 3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Fondurile sunt necesare pentru  Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 100 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Gherla III - sprijin 
financiar pentru continuarea 
lucrărilor la Biserica Sf. 
Treime, Gherla, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1143.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Oprişani I - sprijin 
financiar pentru încălzire şi 
reparaţii exterioare la 
biserică, reabilitare termică, 
finisări interioare şi amenajări 
exterioare la , Turda, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator Alin Tişe 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1144.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Fundaţia 
Filantropică Sf. Irina sprijin 
financiar pentru amenajare 
spaţiu pentru recuperare 
psiho-neuro-motorie, Turda, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1145.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Dâncu - sprijin 
financiar pentru înlocuire 
acoperiş la biserica 
monument istoric "Sf. 
Muceniţă Varvara" din filia 
Ticu-Colonie, comuna 
Aghireşu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1146.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Dârja - sprijin 
financiar pentru reparaţii la 
biserică şi casa parohială, 
comuna Apahida, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1147.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Mănăstirea Sf. 
Ilie şi Lazăr - sprijin financiar 
pentru întreţinerea bisericii, 
comuna Aşchileu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 88 - 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1148.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Săliştea Nouă - 
sprijin financiar pentru lucrări 
de consolidare a lăcaşului de 
cult , comuna Baciu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1149.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă coruşu - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
consolidare a lăcaşului de 
cult, comuna Baciu jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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1150.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru reparaţii 
biserica ortodoxă cu hramul 
"Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril", sat Muntele Băişorii, 
comuna Băişoara, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1151.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru reparaţii 
biserica ortodoxă cu hramul 
"Adormirea Maicii Domnului", 
sat Băişoara, comuna 
Băişoara, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1152.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă Suăraş - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
reparaţii şi întreţinere la 
lăcaşul de cult, comuna 
Bobîlna, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1153.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Băbdiu - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
consolidare a lăcaşului de 
cult, comuna Bobîlna, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1154.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Călata - sprijin 
financiar pentru lucrări de 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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construcţie a treptelor de 
acces în biserică şi a unui 
trotuar în jurul bisericii , 
comuna Călăţele, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1155.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Păniceni - sprijin 
financiar pentru restaurare 
(reparaţii) acoperiş şindrilă 
pentru biserica din lemn, 
comuna Căpuşu Mare, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1156.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Păniceni - sprijin 
financiar pentru finalizarea 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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lucrărilor de construcţie 
biserică zid, comuna Căpuşu 
Mare, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1157.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Cătina - sprijin 
financiar pentru construcţie, 
comuna Cătina, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1158.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Feldioara - sprijin 
financiar schimbare 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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- 93 - 

paviment, uşi şi geamuri la 
biserica din Copru, comuna 
Cătina, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1159.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Feldioara - sprijin 
financiar pentru reparaţie 
generală biserică (vopsit 
tablă acoperiş, schimbare 
geamuri şi uşi), comuna 
Cătina, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1160.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Iuriu de Câmpie cu 
filia Straja - sprijin financiar 
pentru construcţie biserică 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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Straja, comuna Cojocna, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1161.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
19 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Boju - sprijin 
financiar pentru restaurare 
acoperiş biserică şi casă 
parohială, comuna Cojocna, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1162.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ploscoş - sprijin 
financiar pentru reparaţii la 
biserică, comuna Ploscoş, 
jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1163.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Cuzdrioara - sprijin 
financiar pentru încălzire 
centrală în biserică, comuna 
Cuzdrioara , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1164.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Feleacu - solcitare 
sprijin financiar pentru lucrări 
de intreţinere biserică, 
comuna Feleacu, jud. Cluj,  
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prezentata. 

1165.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Someşul Cald - 
sprijin financiar pentru 
achiziţionare uşă la biserică, 
comuna Gilău, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1166.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Agriş - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
renovare a bisericii parohiale 
şi finalizarea lucrărilor de 
pictură, comuna Iara , jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

1167.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Livada- sprijin 
financiar pentru reabilitarea 
clopotelor şi 
reabilitarea/modernizarea 
casei parohiale , comuna 
Iclod, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1168.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Fundătura - sprijin 
financiar pentru repararea 
bisericii şi reparaţii la casa 
parohială, comuna Iclod, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prezentata. 

1169.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Orman - sprijin 
financiar pentru reparaţii 
curente (vopsirea tablei de pe 
acoperişul bisericii şi 
înlocuirea porţilor de la 
intrare), comuna Iclod, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1170.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1,5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Jichişu de Jos - 
sprijin financiar pentru 
întreţienere biserică, comuna 
Jichişu de Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prezentata. 

1171.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1,5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Jichişu de Sus - 
sprijin financiar pentru 
întreţienere biserică, comuna 
Jichişu de Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1172.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Măguri Răcătău - 
sprijin financiar pentru lucrări 
de renovare a bisericii , 
comuna Măguri Răcătău, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1173.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Muntele Rece - 
sprijin financiar pentru 
înlocuire geamuri vechi de la 
biserica din Mâţăşti cu 
geamuri termopan, construire 
clopotniţă la biserica din 
Rîşca şi refacerea gardurilor 
la cele două biserici, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1174.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Mănăstirea 
Ortodoxă "Înălţarea 
Domnului" Muntele Rece - 
sprijin financiar pentru lucrări 
de construcţie la casa 
chiliilor mănăstirii, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prezentata. 

1175.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Măguri - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
renovare la instalaţia 
electrică a bisericii, comuna 
Măguri Răcătău, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1176.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Mănăstireni - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
reparaţii şi întreţinere 
biserică şi casă parohială, 
comuna Mănăstireni, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1177.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Bedeciu - sprijin 
financiar pentru întreţinerea 
bisericii , comuna 
Mănăstireni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 
201 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1178.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Cheia - sprijin 
financiar pentru 
reconstrucţie, renovare, 
comuna Mihai Viteazu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1179.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Mănăstirea 
Ortodoxă "Sf. Ioan Iacob 
Hozevitul" Bucea - sprijin 
financiar pentru continuarea 
lucrărilor la construirea 
bisericii din cadrul mănăstirii, 
comuna Negreni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1180.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Cubleşu Someşan - 
sprijin financiar pentru 
realizare încălzire centrală a 
bisericii comuna Panticeu, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1181.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Petreştii de Jos - 
sprijin financiar pentru 
întreţienere biserică, comuna 
Petreştii de Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1182.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Livada - sprijin 
financiar pentru întreţienere 
biserică, comuna Petreştii de 
Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1183.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Plaiuri - sprijin 
financiar pentru întreţienere 
biserică, comuna Petreştii de 
Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1184.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Deleni - sprijin 
financiar pentru reabilitare 
clopotniţă, podele, scări şi 
acoperiş la biserică, comuna 
Petreştii de Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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1185.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Poieni - sprijin 
financiar pentru înlocuire uşă 
lemn cu uşă tip PVC la 
biserică, comuna Poieni, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1186.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Rîşca Oniceşti - 
sprijin financiar pentru 
repararea bisericii, comuna 
Râşca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1187.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Parohia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă Rîşca Pleş - sprijin 
financiar pentru repararea 
bisericii, comuna Râşca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1188.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Rîşca de Sus - 
sprijin financiar pentru 
repararea bisericii, comuna 
Râşca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1189.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Cristeşti - sprijin 
financiar pentru repararea 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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bisericii, comuna Râşca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1190.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Mărceşti - sprijin 
financiar pentru repararea 
bisericii, comuna Râşca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1191.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Dealu-Mare - sprijin 
financiar pentru repararea, 
comuna Râşca, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1192.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Lăpuşteşti - sprijin 
financiar pentru repararea 
bisericii, comuna Râşca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1193.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru Mănăstirea 
Ortodoxă Rîşca Transilvană, 
comuna Râşca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Sumele sunt necesare pentru 
finalizarea lucrăriilor: finisaje şi 
pictură. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

1194.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Săcuieu - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
renovare exterioară a bisericii 
şi schimbarea acoperişului 
bisericii, comuna Săcuieu, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1195.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Sănduleşti - sprijin 
financiar pentru introducerea 
unui sistem de încălzire la 
biserică şi casa parohială, 
comuna Sănduleşti, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1196.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Copăceni - sprijin 
financiar pentru reparaţii la 
biserică şi casa parohială, 
comuna Sănduleşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1197.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Sic - sprijin 
financiar pentru restaurare 
acoperiş biserică şi casă 
parohială, comuna Sic, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
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disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prezentata. 

1198.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Comşeşti - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
pictură la biserică, comuna 
Tureni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1199.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Intâmpinarea 
Domnului Cluj Napoca - 
sprijin financiar pentru 
continuare lucrări de pictură 
interioară a bisericii, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1200.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru Mitropolia 
Clujului, Maramureşului şi 
Sălajului - sprijin pentru 
reconstrucţie biserica din 
parohia "Dealul Negru" care a 
ars, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1201.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
9000 mii lei pentru Mănăstirea 
Ortodoxă Mihai Vodă - Turda 
- sprijin financiar pentru 
lucrări de construcţii la 
mănăstire , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1202.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
6 mii lei pentru Parohia 
ortodoxă Câmpia Turzii II - 
sprijin financiar pentru 
reparaţii la casa parohială, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1203.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Capela 
Ortodoxă Sfântul Teodor 
Studitus - sprijin financiar 
pentru finalizarea lucrărilor 
de construcţie Parohia 
ortodoxă Câmpia Turzii , jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1204.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
ortodoxă Câmpia Turzii II - 
sprijin financiar pentru 
izolarea bisericii, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1205.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Ticu - Filia Arghişu 
- sprijin financiar pentru 
pictură în tehnica seco, 
comuna Aghireşu , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1206.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Călăraşi - sprijin 
financiar pentru reparaţii la 
biserică , comuna Călăraşi, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1207.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Paroha 
Ortodoxă Dângău Mic - 
sprijin financiar pentru 
iconostasul sculptat de la 
Biserica Adormirea Maicii 
domnului - Filia Mărceşti, 
comuna Căpuşu Mare, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1208.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Sălicea - sprijin 
financiar pentru înlocuirea 
uşii bisericii, comuna Ciurila, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1209.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Filea de Jos - 
sprijin financiar pentru 
activităţi religioase şi 
culturale, comuna Ciurila, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator Alin Tişe 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1210.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Luncani - sprijin 
financiar pentru finalizarea 
lucrărilor la biserica aflată în 
construcţie , comuna Luna, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1211.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Negreni - sprijin 
financiar pentru reparaţia 
acoperişului casei parohiale 
comuna Negreni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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1212.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Tranişu - Filia 
Lunca Vişagului - sprijin 
financiar pentru pictura 
bisericii, comuna Poieni, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1213.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Valea Drăganului - 
sprijin financiar pentru 
reabilitarea sistemului de 
încălzire al bisericii, comuna 
Poieni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1214.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru Parohia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă Valea Drăganului - 
sprijin financiar pentru 
reabilitarea sistemului de 
încălzire al bisericii, comuna 
Poieni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1215.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Vălişoara - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
înzestrare cu picturi a 
bisericii , comuna Săvădisla, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1216.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Mănăstirea 
"Acoperământul Maicii 
Domnului" Floreşti - sprijin 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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financiar pentru continuarea 
lucrărilor de construcţie a 
mănăstirii, comuna Floreşti , 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1217.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Miceşti - sprijin 
financiar pentru renovare la 
casa parohială, comuna 
Tureni , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1218.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Ortodoxă Miceşti - sprijin 
financiar pentru renovare la 
casa parohială, comuna 
Tureni , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1219.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj I-Centrul Istoric 
- sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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1220.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj II-Centrul Bob - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1221.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj – Zorilor I - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1222.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj-Zorilor II - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1223.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj-Mănăştur I Vest 
- sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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 reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1224.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj – Mănăştur II - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1225.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj-Grigorescu - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1226.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj VI – Gruia - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1227.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj-Dâmbu Rotund - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1228.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj-Iris - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1229.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj-Someşeni - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 128 - 

disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

1230.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj-Valea Chintăului 
- sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1231.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj III- Andrei 
Mureşanu - sprijin financiar 
pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1232.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj IV-Mărăşti - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1233.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj V- Făget - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1234.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj X- Gheorghieni - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1235.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Catolică Valea Fânaţelor - 
sprijin financiar pentru 
funcţionarea lăcaşului, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1236.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Cluj-Cordoş - sprijin 
financiar pentru funcţionarea 
lăcaşului, Cluj Napoca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea activităţii la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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1237.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Greco-Catolică Gherla - 
sprijin financiar pentru lucrări 
de gletuit zugrăvit scări 
acces clopotniţă, mână 
curentă, placat scări, Gherla, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1238.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Parohia 
Greco-Catolică Turda - sprijin 
financiar pentru construire 
casă parohială , comuna 
Tureni , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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- 133 - 

 
1239.  Anexa 3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Greco-Catolică Schimbarea la 
Faţă Popeşti - sprijin 
financiar pentru renovarea 
casei parohiale şi acoperirea 
lăcaşului de cult cu tablă, 
comuna Baciu , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1240.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Greco-Catolica Rugăşeşti- 
sprijin financiar pentru 
construcţie biserică, comuna 
Căşeiu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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1241.  Anexa 3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia Unită 
cu Roma Greco-Catolică Sf. 
Nicolae Chinteni - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
reparaţii capitale la biserică, 
comuna Chinteni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1242.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Greco-Catolică Sănduleşti - 
sprijin financiar pentru 
renovare şi modernizare 
biserică, comuna Sănduleşti, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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1243.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru Parohia 
Greco-Catolică Gherla - 
sprijin financiar pentru 
reparaţia capitală a cupolei şi 
lucrări de finisare, Gherla, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1244.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Parohia 
Greco-Catolică Jichişu de 
Sus - sprijin financiar pentru 
întreţienere biserică, comuna 
Jichişu de Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1245.  Anexa 3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 20 mii lei pentru Parohia 
Greco-Catolică Iclod - sprijin 
financiar pentru pentru 
finalizarea lucrărilor biserică , 
comuna Iclod, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1246.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Greco-Catolică Orman - 
sprijin financiar pentru 
construcţie biserică , comuna 
Iclod, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1247.  Anexa 3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea,  
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5001/grupa51/art.01/alin.01 10 mii lei pentru Parohia 
Greco-Catolică Ocna Dejului - 
sprijin financiar pentru 
reparaţii biserică, Dej, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1248.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Crăieşti - sprijin 
financiar pentru continuare 
lucrări de construcţie 
biserică, comuna Petreştii de 
Jos, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1249.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Greco-Catolică "Episcop Ioan 
Bob" - sprijin financiar pentru 
continuare lucrări de 
construcţie biserică, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1250.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
7 mii lei pentru Parohia 
Greco-Catolică Mica - sprijin 
financiar pentru lucrări 
instalaţie de încălzire a 
bisericii, comuna Mica, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1251.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică Ghirişu Român - 
sprijin financiar pentru 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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biserică, comuna Mociu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1252.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia Greco-
Catolică "Sfântul Nicolae" 
Sânicoară - solicitare sprijin 
financiar pentru reparaţii la 
capela , comuna Apahida, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1253.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Biserica 
Creştină Baptistă Nr. 1 Gilău - 
sprijin financiar pentru 
construirea unui locaş de cult 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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în Gilău, comuna Gilău, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1254.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru Biserica 
Creştină Baptistă Maghiară 
Huedin - sprijin financiar 
pentru renovarea şi 
reabilitarea lăcaşului de cult, 
Huedin, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1255.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru Biserica 
Creştină Baptistă Maghiară 
Sâncraiu - sprijin financiar 
pentru renovarea şi 
reabilitarea lăcaşului de cult, 
comuna Sâncraiu, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 141 - 

 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1256.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Biserica lui 
Dumnezeu Apostolică 
Penticostală Nr. 2 - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
modernizare la clădire Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1257.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Biserica 
Penticostală Aghireşu Fabrici 
- sprijin financiar pentru 
construcţia lăcaşului de cult, 
comuna Aghireşu, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1258.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Parohia 
Penticostală Dealu-Mare - 
solicitare sprijin financiar 
pentru repararea bisericii , 
comuna Râşca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1259.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2 mii lei pentru Biserica 
Penticostală Măguri Răcătău 
- sprijin financiar pentru 
lucrări de renovare interioară 
a bisericii, comuna Măguri 
Răcătău, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1260.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Biserica 
Penticostală Viişoara - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
reabilitare termoenergetică a 
locaşului de închinare, 
comuna Viişoara, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1261.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Biserica 
Penticostală Nr. 9 - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
izolare termică a clădirii,Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

1262.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Biserica 
Betania Huedin - solicitare 
sprijin financiar pentru 
asigurarea unei mese copiilor 
de la gradinita sociala a 
bisericii, Huedin, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1263.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei pentru  
Parohia Reformată Cluj X - 
sprijin financiar pentru 
Continuare de lucrări fără 
modificare de soluţie la 
Cămin de bătrâni cu regim de 
înălţime S+P+E+M şi 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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amenajări exterioare parohia 
reformată Cluj X, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

1264.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru Biserica 
Reformată Câmpia Turzii - 
sprijin financiar pentru 
reparaţia acoperişului, a 
şarpantei şi schimbarea 
ţiglelor, Câmpia Turzii, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Fondurile sunt necesare pentru  
finalizarea lucrărilor la obiectivul 
de investiţii specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1265.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Reformată Turda Veche - 
sprijin financiar pentru 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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construire orgă nouă , Turda, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1266.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru Parohia 
Reformată Aiton - sprijin 
financiar pentru repararea şi 
schimbarea imobilului de 
lângă casa parohială, 
comuna Aiton, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1267.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru Parohia 
Reformată Bonţida - sprijin 
financiar pentru renovarea 
acoperişului Bisericii 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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Reformate Bonţida , comuna 
Bonţida, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1268.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru Parohia 
Reformată Borşa - sprijin 
financiar pentru reparaţii 
generale interioare la biserică 
, comuna Borşa, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1269.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru Parohia 
Reformată Buza - sprijin 
financiar pentru schimbare 
învelitoare turn şi 
paratrăznet, comuna Buza, 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1270.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru Parohia 
Reformată Căianu - sprijin 
financiar pentru renovarea 
generală a parohiei şi casei 
de cult , comunaCăianu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1271.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Biserica 
Reformată Cătina - sprijin 
financiar pentru renovare 
acoperiş biserică, comuna 
Cătina, jud. Cluj,  

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1272.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Reformată Feldioara - sprijin 
financiar pentru reabilitarea 
acoperişului casei parohiale, 
comuna Cătina, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1273.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru Parohia 
Reformată Vechea - sprijin 
financiar pentru conservarea 
şi întreţinerea bunurilor din 
patrimoniul aparţinând 
Bisericii Reformate din satul 

Obiectiv nou de investiţii 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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Vechea. Repararea clădirii 
pentru sala de şedinţe de la 
nr. 100, sat Vechea, comuna 
Chinteni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1274.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Reformată Chinteni - sprijin 
financiar pentru izolarea 
termică a bisericii şi casei de 
rugăciune, repararea gardului 
la biserică , comuna Chinteni, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1275.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Reformată Fizeşu Gherlii - 
sprijin financiar pentru 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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reabilitarea Bisericii 
Reformate, comuna Fizeşu 
Gherlii, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1276.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru Parohia 
Reformată Lacu - sprijin 
financiar pentru renovare 
acoperiş biserică, comuna 
Geaca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1277.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
12 mii lei pentru Parohia 
Reformată Izvorul Crişului - 
sprijin financiar pentru 
renovarea mobilierului 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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bisericesc, comuna Izvorul 
Crişului, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1278.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Reformată Mihai Viteazu - 
sprijin financiar pentru lucrări 
de renovare a casei parohiale 
, comuna Mihai Viteazu, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1279.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
55 mii lei pentru Parohia 
Reformată Chesău - sprijin 
financiar pentru renovarea 
casetelor ornamentale pictate 
pe tavanul bisericii, comuna 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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Mociu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1280.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Reformată Căianu - Filia Sava 
- sprijin financiar pentru 
renovarea bisericii interior şi 
exterior, comuna Palatca, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1281.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
Reformată Palatca - sprijin 
financiar pentru renovarea 
instalaţiei electrice din 
biserică, comuna Palatca, 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1282.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Reformată Sic - sprijin 
financiar pentru sistemul de 
încălzire în biserică , comuna 
Sic, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1283.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Biserica 
Reformată Sînmărtin - Filia 
Sîntejude - sprijin financiar 
pentru reabilitarea clădirii 
bisericii, comuna Sînmărtin, 
jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

1284.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Biserica 
Reformată Sînmărtin - Filia 
Tîrguşor - sprijin financiar 
pentru reabilitarea clopotniţă, 
comuna Sînmărtin, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1285.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Biserica 
Reformată Sînmărtin - sprijin 
financiar pentru reabilitare 
turn şi biserică interior, 
comuna Sînmărtin, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1286.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
8 mii lei pentru Biserica 
Reformată Sînmărtin - Filia 
Năsal - sprijin financiar 
pentru continuarea lucrărilor 
la turnul bisericii reformate 
din Năsal, comuna Sînmărtin, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1287.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Biserica 
Reformată Sînmărtin - Filia 
Diviciorii Mari - sprijin 
financiar pentru aplicarea de 
duşumea în biserică, comuna 
Sînmărtin, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1288.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
25 mii lei pentru Parohia 
Reformată Suatu - sprijin 
financiar pentru reabilitarea 
termică a bisericii, comuna 
Suatu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1289.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
12 mii lei pentru Parohia 
Reformată Tureni - sprijin 
financiar pentru reparaţia 
capitală a bisericii, comuna 
Tureni, jud. Cluj, 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator Alin Tişe 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1290.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Reformată Dej - sprijin 
financiar pentru reabilitarea 
zidului de sprijin al bisericii, 
Dej, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1291.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Parohia 
Reformată Macău - sprijin 
financiar pentru schimbarea 
băncilor din interiorul 
bisericii, comuna Aghireşu, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Senator Alin Tişe 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1292.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Reformată Iclozel - sprijin 
financiar pentru reabilitarea 
bisericii, comuna Iclod, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1293.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
2,5 mii lei pentru Parohia 
Reformată Inucu - sprijin 
financiar pentru împrejmuire 
cimitir, comuna Aghireşu, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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1294.  Anexa 3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Reformată Ocna Dejului - 
sprijin financiar pentru 
instalarea paratrăsnetului, 
învelirea turnului bisericii cu 
tablă şi organizarea în luna 
august a evenimentului 
"Întâlnirea fii satului" , Dej 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1295.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Reformată Sâncraiu - sprijin 
financiar pentru schimbarea 
acoperişului bisericii 
monument istoric, comuna 
Sâncraiu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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Senator Alin Tişe 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1296.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3.5 mii lei pentru Parohia 
Unitariană nr. 2 Cluj-Napoca - 
sprijin financiar pentru lucrări 
de reparaţii şi consolidare a 
acoperişului casei parohiale, 
Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1297.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Unitariană Cheia - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
renovare la biserică, comuna 
Mihai Viteazu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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1298.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4,5 mii lei pentru Parohia 
Unitariană Bădeni - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
renovare totală a clădirii 
bisericii, comuna 
Moldoveneşti, jud. Cluj,  
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1299.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
3 mii lei pentru Parohia 
Unitariană Vălenii de Arieş - 
sprijin financiar pentru 
începerea lucrărilor de 
renovare totală a bisericii, 
comuna Moldoveneşti, jud. 
Cluj, 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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1300.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru Parohia 
Unitariană Plăieşti - sprijin 
financiar pentru repararea 
gardului de piatră care 
împrejmuieşte biserica, 
comuna Moldoveneşti, jud. 
Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1301.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Unitariană Sănduleşti - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
întreţinere la casa parohială 
Sănduleşti, comuna 
Sănduleşti, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1302.  Anexa 3/13/02/cap. Se propune alocarea sumei de Obiectiv nou de investiţii. Se propune respingerea,  



 
 
Nr. 
crt. 
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5001/grupa51/art.01/alin.01 25 mii lei pentru Parohia 
Unitariană Suatu - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
repararea fisurilor şi 
zugrăveli interioare, comuna 
Suatu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1303.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Cluj 
Mănăştur - sprijin financiar 
pentru vopsirea şi etanşarea 
turnului din lemn, verificarea 
şi repararea acoperişului , 
Cluj Napoca , jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1304.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 

Obiectiv nou de investiţii. 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
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Romano-Catolică Sf. Mihail 
Cluj - sprijin financiar pentru 
reabilitare arhivă, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1305.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Turda - 
sprijin financiar pentru 
renovarea bisericii , Turda, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1306.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Călăraşi - 
sprijin financiar pentru 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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renovat acoperişul, 
modernizare încălzire şi 
reparaţii capitale exterior şi 
interior, comuna Călăraşi, 
jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1307.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Cătina - 
sprijin financiar pentru 
reparaţii la clopotniţă şi la 
casa parohială, comuna 
Cătina, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1308.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Cojocna - 
sprijin financiar reparaţii la 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
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capela mortuară, comuna 
Cojocna, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1309.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Iara - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
renovare la casa parohială, 
comuna Iara, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1310.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Corneşti - 
sprijin financiar pentru 
continuare lucrări de 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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renovare exterioară la casa 
parohială, comuna Mihai 
Viteazu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1311.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Mociu - 
sprijin financiar pentru 
reparaţii curente la biserică, 
comuna Mociu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1312.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Tureni - 
sprijin financiar pentru 
trotuar şi drenaj în jurul 
bisericii 80 m, iluminatul 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
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exterior al bisericii, comuna 
Tureni, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1313.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Leghia - 
sprijin financiar pentru 
dezvoltarea bisericii, comuna 
Aghireşu, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1314.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
5 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Gheorgheni 
- sprijin financiar pentru 
continuarea lucrărilor de 
renovare a bisericii şi casei 
parohiale, comuna Feleacu, 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
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jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1315.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Chinteni - 
sprijin financiar pentru 
reabilitare locaş de cult , 
comuna Chinteni, jud. Cluj,  
 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1316.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Iris Cluj - 
sprijin financiar pentru 
reparaţii biserică, Cluj 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
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Napoca, jud. Cluj, 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1317.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
4 mii lei pentru Parohia 
Romano-Catolică Dâmbul 
Rotund Cluj - sprijin financiar 
pentru reparaţii parohie, Cluj 
Napoca, jud. Cluj,  
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 172 - 

1318.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru Biserica 
Adventistă de ziua a 7 a 
Dynamis - sprijin financiar 
pentru construcţie biserică , 
Cluj Napoca, jud. Cluj,  
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1319.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
90 mii lei pentru Biserica 
Adventistă de ziua a 7 a 
Vaida Cămăraş - sprijin 
financiar pentru lucrări de 
construcţie locuinţă 
parohială şi centrul 
educaţional şi de sport 
pentru tineri, comuna Căianu, 
jud. Cluj,  
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

1320.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
18 mii lei pentru Conferinţa 
Transilvania de Nord- 
Biserica Adventistă de Ziua 
a7-a Sic - Reparaţii lăcas de 
cult şi consolidări exterioare, 
comuna Sic, jud. Cluj,  
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1321.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Biserica 
Adventistă de Ziua a Şaptea 
Suatu - solicitare sprijin 
financiar pentru schimbare 
geamuri biserică, comuna 
Suatu, jud. Cluj,  
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 174 - 

 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

deoarece nu este clar 
prezentata. 

1322.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru Biserica 
Franciscană Turda - sprijin 
financiar pentru schimbarea 
geamurilor, renovarea 
acoperişului, modernizare 
sistem de încălzire şi 
reparaţii capitale exterior şi 
interior, Turda, jud. Cluj,  
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1323.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 

Se propune alocarea sumei de 
20 mii lei pentru Ordinul 
Piarist - solicitare sprijin 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
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Secretariatul General al 
Guvernului 

financiar pentru reamenajare 
curte interioară, Cluj Napoca, 
jud. Cluj,  
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1324.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
10 mii lei pentru Biserica 
Armenească - solicitare 
sprijin financiar pentru 
întreţinerea bisericii, Gherla, 
jud. Cluj,  
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 
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validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

1325.  Anexa 3/13/02  
Grupa/Titlul 59 –Titlul X – Alte 
Cheltuieli 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatul General 
al Guvernului cu suma de 
1.087.500 lei pentru 
finalizarea bisericii 
“Adormirea Maicii Domnului” 
din municipiul Constanţa, 
judeţul Constanţa. 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului Senator  
Chiru Gigi Christian 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
consolidarea şi repararea 
bisericii “Adormirea Maicii 
Domnului” din municipiul 
Constanţa, situată în centrul 
oraşului, în zona protejată de 
Sit urban (cod LMI 2010: CT-II-
s-B-02842, nr. crt. 490).  
Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului” este a doua biserică 
creştin-ortodoxă construită în 
Constanţa la începutul sec. XX, 
reprezentând un simbol al 
dezvoltarii oraşului în urma 
revenirii Dobrogei în graniţele 
statului român în 1878, prin 
extinderea oraşului spre nord. 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
1.087.500 lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul 
2015. 

1326.  Anexa nr. 3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Anexei 3/13 - 
Secretariatul General al 
Guvernului cu suma de 44 000 
mii lei pentru realizarea 
şoselei ocolitoare a 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
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municipiului Huşi. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului Senator  
Senator Dan Mihai Marian 

TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei. 

cuprinse în bugetul unui 
minister .Menționăm totodată că 
potrivit prevederilor legii 
500/2002, privind finanțele 
publice, cu modificarile și 
completarile ulterioare 
proiectele legilor bugetare 
anuale se elaborează de către 
Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
Totodata, potrivit prevederilor art. 9 
alin. (1) din Ordonanta de urgența a 
Guvernului nr. 86/2014, CNADR trece 
de sub autoritatea SGG sub 
autoritatea MT 

1327.  nexa nr. 3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Anexei 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului cu suma de 44 000 
mii lei pentru realizarea 
şoselei ocolitoare a 
municipiului Bârlad. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 44 
000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister .Menționăm totodată că 
potrivit prevederilor legii 
500/2002, privind finanțele 
publice, cu modificarile și 
completarile ulterioare 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului Senator  
Senator Dan Mihai Marian 

proiectele legilor bugetare 
anuale se elaborează de către 
Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
Totodata, potrivit prevederilor art. 9 
alin. (1) din Ordonanta de urgența a 
Guvernului nr. 86/2014, CNADR trece 
de sub autoritatea SGG sub 
autoritatea MT 

1328.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Majorare cu suma de 200 mii lei 
pentru construire Capelă în 
localitatea Zăbrani, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului Senator 
Constantin Traian Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
demararea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
200 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul 2015 
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1329.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Majorare cu suma de 200 miii 
lei pentru reabilitare Biserica 
Greco-Catolică în localitatea 
Zăbrani, judeţul Arad. 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului Senator 
Constantin Traian Igaş 

Cofinanţarea autorităţii. 
Fondurile sunt necesare pentru  
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
200 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
ordonatorul principal de credite 
isi stabileste prioritatile în 
utilizarea fondurilor alocate prin 
bugetul sau, urmand  obiectivele 
stabilite în documentul de 
politica si strategie pe anul 2015 

1330.  Anexa nr. 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului / 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiţii 
Străine, Parteneriat Public 
Privat şi Promovarea 
Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII 
Proiecte cu finanţare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala(FEDR) 
 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului / Departamentul 
pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiţii Străine, 
Parteneriat Public Privat şi 
Promovarea Exporturilor / 
Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala (FEDR) cu suma de 
700.000 mii lei. 
 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată 
de necesitatea creşterii gradului 
de absorbţie a fondurilor 
europene în condiţiile în care 
2015 este ultimul an în care 
fondurile europene 
nereambursabile aferente 
exerciţiului financiar european 
2007-2013 pot fi absorbite, iar 
România deja riscă să piardă 
1,7 miliarde de euro finanţare 
nerambursabilă europeana pe 
infrastructura. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Anca Boagiu, senator PDL 

 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcţii şi a 
supra-accizei pe carburanţi 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in aprobarea, 
contractarea, finanţarea şi derularea 
proiectelor cu finanţare externă 
neramburabilă şi repartizarea 
fondurilor pentru aceste proiecte 
revine ordonatorului principal de 
credite, acesta ţinând seama de 
toate condiţiile impuse prin 
ghidurile de finanţare ale măsurilor 
respective, astfel încât cheltuielile 
să fie eligibile şi să poată fi 
rambursate de Comisia Europeană 
 

1331.  Anexa nr. 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului / 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiţii 
Străine, Parteneriat Public 
Privat şi Promovarea 
Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII 
Proiecte cu finanţare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare / Programe din 
Fondul de Coeziune (FC) 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului / Departamentul 
pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiţii Străine, 
Parteneriat 
Public Privat şi Promovarea 
Exporturilor / Proiecte cu 
finanţare din Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare / Programe din 
Fondul de Coeziune (FC) cu 
suma de 1.000.000 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată 
de necesitatea asigurării plăţilor 
pentru contractele executate pe 
Coridorul IV şi pentru 
asigurarea finanţării 
tronsoanelor relicitate şi 
contractate în condiţiile în care 
2015 este ultimul an în care 
fondurile europene 
nereambursabile aferente 
exerciţiului financiar european 
2007-2013 pot fi absorbite, iar 
România deja riscă să piardă 
1,7 miliarde de euro finanţare 
nerambursabilă europeana pe 
infrastructura. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in aprobarea, 
contractarea, finanţarea şi derularea 
proiectelor cu finanţare externă 
neramburabilă şi repartizarea 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Anca Boagiu, senator PDL 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcţii şi a 
supra-accizei pe carburanţi 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 

fondurilor pentru aceste proiecte 
revine ordonatorului principal de 
credite, acesta ţinând seama de 
toate condiţiile impuse prin 
ghidurile de finanţare ale măsurilor 
respective, astfel încât cheltuielile 
să fie eligibile şi să poată fi 
rambursate de Comisia Europeană 
 

1332.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
3.300.000 mii lei pentru 
continuarea lucrarilor la 
Autostrada  Transilvania -   
tronsoul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău si tronsonul 
Suplacu de Barcău – Borş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 

Secţiunea Suplacu de Barcău 
- Borş 
Lungime: 64,5 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 245,3 
milioane euro 
Stadiu actual: realizat 47,2% 
 
 
Tronsonul Mihăieşti - 
Suplacu de Barcău 
Lungime: 76 km 
Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 488,5 
milioane euro 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in aprobarea, 
contractarea, finanţarea şi derularea 
proiectelor cu finanţare externă 
neramburabilă şi repartizarea 
fondurilor pentru aceste proiecte 
revine ordonatorului principal de 
credite, acesta ţinând seama de 
toate condiţiile impuse prin 
ghidurile de finanţare ale măsurilor 
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 respective, astfel încât cheltuielile 
să fie eligibile şi să poată fi 
rambursate de Comisia Europeană 
 

1333.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru proiectul 
Centrura ocolitoare a 
municipiului Cluj Napoca, 
tronsonul Calea Turzii – 
Borhanci şi Tronsonul Calea 
Turzii – Mănăştur (Centura 
ocolitoare Sud Cluj Napoca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 

Pentru finalizarea infrastructurii 
ocolitoare a municipiului Cluj 
Napoca, este imperios necesar 
să se finalizeze şi aceste 2 
tronsoane restante din varianta 
ocolitoare Sud, astfel încât să 
potă fi eliminat din oraş traficul 
greu şi cel de tranzit, care 
produc deteriorarea majoră a 
străzilor internea căror valoare 
şi frecvenţă în reparaţii sunt 
foarte costisitoare pentru 
municipiul Cluj Napoca. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa 
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13- 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere cu suma de 100.000 mii 
lei 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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1334.  Secretariatul general al 

Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 189.711 mii lei pentru 
obiectivul “Modernizare DN 28B 
Târgu Frumos – Botoşani” 
Judeţul Botoşani. 
Obiectiv nou - demarare lucrări 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL si PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investii cu impact 
social major de interes naţional. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister. 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
 Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
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cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

1335.  Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 133.681,920 mii lei 
pentru obiectivul “Modernizare 
DN 24C Manoleasa – Rădăuţi 
Prut” 
Obiectiv nou - demarare lucrări 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social major 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister. 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
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Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL si PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1336.  Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 12.897,240 mii lei 
pentru amenajarea platformei 
infrastructurii rutiere pentru 
obiectivul “Punct de trecere 
frontieră şi a biroului vamal 
Rădăuţi-Prut, România – 
Lipcani, Republica Moldova”, 
Judeţul Botoşani 
Obiectiv nou - demarare lucrări 
 

Obiectiv de investiţii cu impact 
economic major. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister. 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
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Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL si PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1337.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului / 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 

Varianta de ocolire a 
Municipiului Tecuci reprezintă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională 
FEDR/ Varianta de ocolire 
TECUCI  
 

suma de 44.500 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului de 
investiţii nr. 2210 „Varianta de 
ocolire TECUCI (ANDR)”  
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Deputat Mircea Nicu TOADER 
Grupul parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 

un obiectiv de investiţii în 
derulare cu impact economic şi 
social major, de interes 
regional. Lucrări demarate în 
anul 2011, care trebuiau 
finalizate încă din anul 2014. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister. 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

1338.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului / 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională FEDR 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 30.000 mii lei pentru 
începerea obiectivului de 
investiţii nr. 2305 „Varianta de 
ocolire GALAŢI”  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Deputat Mircea Nicu TOADER 
Grupul parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 

În cursul anului 2015 se vor 
finaliza SF, PT şi DDE şi se pot 
demara lucrările la acest 
obiectiv cu impact economic şi 
social major la nivel regional.  
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/59/ TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister. 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
Totodata, potrivit prevederilor 
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art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

1339.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 2.000 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 
Baia-Mare – Sighetul 
Marmaţiei, judeţul Maramureş, 
aflat în reabilitare din 2012 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Deputat Mircea Man 

DN 18 Baia-Mare – Sighetul 
Marmaţiei se află într-un stadiu 
avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister. 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT Se propune respingerea 
întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

1340.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 3500 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 

DN 18 Moisei-Iacobeni se află 
într-un stadiu avansat de 
degradare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
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Moisei-Iacobeni, judeţul 
Maramureș, drum aflat în 
reabilitare din anul 2011 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  
 

Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister. 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
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ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1341.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 6.000 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 B 
Baia-Mare-Târgu-Lăpuș,judeţul 
Maramureș 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Reabilitarea drumului naţional 
de importanţă majoră pentru 
regiunea Maramureşului. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister. 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
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86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1342.  Legea bugetului de stat pe anul 
2015 
 
Secretariatul General al 
Guvernului/ anexa nr.03/13/22 
 
 
 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 30.000 
mii lei pentru realizare obiectiv 
5595 “Reabilitare DN 76, Deva-
Oradea, km 0+000 – km 
184+390” 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Liviu LAZA-MATIUŢA, 
deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Pentru realizarea obiectivului 
DN 76, Deva-Oradea.  
 
Se diminuează cu suma de 
30.000 mii lei anexa 
3/13/5001/55 titlul VII – alte 
transferuri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister. 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
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 sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1343.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
alin 28 – Întreţinerea 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 90.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Varianta de ocolire 
Găeşti” 
Oraşul Găeşti,  
Judeţul Dâmboviţa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei, având în 
vedere că au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici, 
iar obiectivul este important 
pentru fluidizarea traficului şi 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
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infrastructurii rutiere 
 

 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

pentru atragerea investiţiilor în 
oraşul Găeşti 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1344.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
alin 28 – Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 90.500 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare DN 7 Titu - 
Găeşti 
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei reabilitare 
şi modernizare DN 7 Bâldana – 
Găeşti. Investiţia este 
necesară, întrucât DN 7 se află 
într-un stadiu avansat de 
degradare pe raza judeţului 
Dâmboviţa, drumul făcând 
legătura între judeţ şi Capitală. 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1345.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
alin 28 – Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 45.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiţie „Reabilitare şi 
modernizare DN 61” Găeşti – 
Corbii Mari 
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
Horga Vasile, deputat PNL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investiţiei 
„Reabilitare şi modernizare DN 
61 Găeşti – Corbii Mari”, 
întrucât drumul se află într-o 
stare avansată de degradare pe 
raza judeţului Dâmboviţa şi 
necesită urgent lucrări de 
reabilitare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei 
institutii pe  anul  2015 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
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Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1346.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
alin 28 – Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150.000 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare DN 71 Bâldana-
Târgovişte -Sinaia 
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei reabilitare 
şi modernizare DN 71 Bâldana-
Târgovişte -Sinaia. Investiţia 
este necesară, întrucât DN 71 
trebuia finalizat până la sf. 
anului 2014, investiţie blocată 
din iulie 2012. 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1347.  Anexa nr3/13/02 Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
alin 28 – Întreţinerea 
infrastructurii rutiere 
 

bugetului cu suma de 60.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Varianta de ocolire 
Titu” 
Oraşul Titu. 
Judeţul Dâmboviţa 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului Iulian 
Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

amendamentului pentru 
demararea investiţiei, având în 
vedere că au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici, 
iar obiectivul este important 
pentru fluidizarea traficului şi 
pentru atragerea investiţiilor în 
oraşul Titu. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1348.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unităţile administraţiei publice 
alin 28 – Întreţinerea 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Varianta de ocolire 
Pucioasa-Fieni” 
Oraşul Pucioasa. 
Judeţul Dâmboviţa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiţiei, având în 
vedere că au fost aprobaţi 
indicatorii tehnico-economici, 
iar obiectivul este important 
pentru fluidizarea traficului şi 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
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infrastructurii rutiere 
 

 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului Iulian 
Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaţilor 
 

pentru atragerea investiţiilor în 
oraşul Pucioasa. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1349.  Anexa 3/13/23/Secretariatul 
General al Guvernului/ 06 - 
Programul Operaţional 
Sectorial Transport – Proiectele 
CNADNR 
 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma de 90.000 
mii lei, necesară pentru 
construirea centurii ocolitoare a 
Municipiului Zalău - tronsonul 2, 
cu lungimea de 7.8 km, judeţul 
Sălaj 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Suma este necesară pentru 
construirea variantei ocolitoare 
a Municipiului Zalău - tronsonul 
2, cu lungimea de 7.8 km 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 90.000 mii lei 
suma prevăzută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 5000, 
grupa 01 - Cheltuieli Curente 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului Deputat 
PDL Bode Lucian Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1350.  Anexa 3/13/29/ 
Secretariatul General al 
Guvernului/ Cod obiectiv 415 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului pentru cod obiectiv 
415, cu suma de 450.000 mii lei 
pentru demararea lucrărilor la 
tronsonul 7 Mihailesti-Suplacu 
de Barcau( 75,48 km) din 
Autostrada Braşov – Borş 
(AutostradaTransilvania). 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului Deputat 
PDL Bode Lucian Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 

Suma este necesară pentru 
demararea lucrărilor la 
tronsonul 7 Mihailesti-Suplacu 
de Barcau (75,48 km) din 
Autostrada Transilvania. Cod 
obiectiv 415 
 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 450.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 5000, 
grupa 01 - Cheltuieli Curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
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Camera Deputaţilor 
 

obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1351.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 2.000 mii lei pentru 
finalizarea rutei ocolitoare 1 a 
Municipiului Suceava, (Moara-
Șcheia-Pătrăuţi), judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Lucrările au început în 2008, 
termenul de finalizare iniţial era 
2012, dar au fost prelungit de 
doua ori, mai întâi pentru 
noiembrie 2013, apoi pentru 
iulie 2014. Ulterior, 
constructorul s-a angajat să 
termine primul tronson la 15 
septembrie 2014. În acest 
moment, pentru primul tronson 
lucrările sunt finalizate în 
proporţie de 97%, unele porţiuni 
executate fiind deja degradate 
sau sustrase. Celelalte două 
tronsoane ale şoselei de 
centură sunt realizate în 
proporţie de 80%. În 
consecinţă, se propune 
alocarea sumei solicitate până 
la acoperirea întregii valori 
rămase de finanţat și pentru 
remedierea porţiunilor 
degradate și înlocuirea 
elementelor distruse sau 
sustrase, pentru a asigura 
finalizarea proiectului, având în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
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vedere urgenţa finalizării 
acestei investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
2.000 mii lei. 
 

în programul de investiţii. 

1352.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 3.000 mii lei pentru 
începerea execuţiei și 
recuperarea întârzierilor la ruta 
ocolitoare a municipiului 
Rădăuţi, judeţul Suceava. 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Devierea traficului greu care 
tranzitează judeţul prin zona 
municipiului Rădăuţi este 
absolut necesară. Menţionăm 
ca Guvernul României a alocat 
în 2014 fonduri pentru 
întocmirea documentaţiei topo-
cadastrale şi pentru finalizarea 
exproprierilor astfel încât acum 
sunt necesare fonduri pentru 
începerea efectivă a 
construcţiei, cu recuperarea 
întârzierilor, licitaţia fiind 
efectuată deja. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
3.000 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
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Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1353.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 5.000 mii lei (etapa 1) 
pentru finalizarea modernizarea 
DN E85, pe sectorul Roman -  
Suceava – Siret.  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Acest sector este unul foarte 
circulat, cu o rată mare de 
accidente grave și face parte 
din reţeaua naţională de 
transport, realizând legătura cu 
ţările din nordul României. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1354.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 6.000 mii lei pentru 
execuţie studiu fezabilitate 

Această rută realizează 
legătura cu Ucraina, are o 
importanţă strategică 
indiscutabilă pentru România, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
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autostrada București- Suceava 
- Siret. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

dar nu figurează în Master 
Planul General pentru 
Transport. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
6.000 mii lei. 
 
 

solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1355.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 1.000 mii lei pentru 
amenajare acces, asigurare 
utilităţi și cofinanţare realizare 
Punct Intermodal în comuna 
Dărmănești, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 

Amplasarea punctului 
intermodal la Dărmăneşti 
reprezintă consecinţa analizei 
rutelor de tranzit din România. 
Zona Suceava prezintă interes 
fiind amplasată pe Sectorul 
Paneuropean 9, pe secţiunea 
Siret - Suceava - Bacău - 
Mărăşeşti – Tişiţa şi totodată, 
fiind propusă pentru extinderea 
reţelei TNT pe secţiunea Petea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
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Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

- Satu Mare - Baia Mare - Dej - 
Suceava - Rădăuţi, graţie 
potenţialului de conectare la 
reţelele de transport rutier, 
feroviar şi aerian. Primăria a 
pus la dispoziţie o suprafaţă de 
teren cu această destinaţie, 
urmând a se asigura accesul și 
utilităţile, astfel încât în 
exercitiul bugetar european 
2014-2020 se va trece la 
finanţarea efectivă a proiectului. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
1.000 mii lei. 
 

autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1356.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 3.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor la ruta 
ocolitoare nr. 2 a Municipiului 
Suceava (Cumpărătura – 
Ipoteşti – Salcea), judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 

Realizarea acestui obiectiv va 
determina devierea traficului de 
pe arterele principale ale 
municipiului Suceava și, 
implicit, va conduce la 
fluidizarea traficului rutier. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
3.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
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validări a Senatului  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1357.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 17B Vatra 
Dornei – lim. judeţ Neamţ. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea acestui drum 
naţional va contribui la 
creșterea potenţialului turistic al 
celor două judeţe, Suceava și 
Neamţ. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1358.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 18, pe 
sectorul Iacobeni-Ciocănești-
Cârlibaba-Borșa. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea acestui drum 
naţional va contribui la 
dezvoltarea judeţelor din Nordul 
ţării și la creșterea potenţialului 
turistic al României. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1359.  Anexa 3/13 Secretariatul   Se propune respingerea 
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General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 55 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale adminitraţiei publice/Alin 28 
Întreţinerea infrastructurii rutiere 
 

Majorarea cu suma de 280.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Reţeaua de drumuri naţionale 
din România măsoară peste 
15.000 de kilometri, din care 
peste 11.000 au nevoie de 
reparaţii. Este necesară 
suplimentarea bugetului la 
acest capitol, la același nivel cu 
anul 2014, pentru a putea 
interveni pe acele drumuri 
naţionale care au ajuns 
aproape în stare impracticabilă. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1360.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 01 

Majorarea cu suma de 100.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
 
 
 

Proiectul este inclus în 
Programul Operaţional 
Sectorial de Transport 2007-
2013 pentru care termenul de 
cheltuire a banilor este 2015. În 
consecinţă proiectul trebuie 
finalizat în următorii 2 ani, iar 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
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Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională/ 
Proiectul 2209 Varianta de 
ocolire Brașov 

Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Gheorghe Ialomiţianu, 
deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

alocările bugetare trebuie să 
permită un flux continuu al 
finanţărilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1361.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 7219 
Revizuire/actualizare Studiu de 
fezabilitate pentru autostrada 
Sibiu-Pitesti 

Majorarea cu suma de 30.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Alexandru Nazare, deputat 

Proiectul autostrăzii Sibiu-
Pitești va beneficia de finanţare 
europeană nerambursabilă în 
exerciţiul financiar 2014-2020, 
fiind inclus în reţeaua centrală 
TEN-T. În acest sens este 
necesară actualizarea studiului 
de fezabilitate în cel mai scurt 
timp pentru a putea lansa și 
licitaţia pentru execuţia 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: Realocare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
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PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

de la proiectul elaborarea 
studiu de fezabilitate autostrada 
Brașov-Bacău  
 

acestuia au fost dimensionate 
de acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu  
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1362.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 3114 
Constructie Autostrada Lugoj-

Majorarea cu suma de 500.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 

Proiectul autostrăzii Lugoj-
Deva, sectorul Dumbrava-Deva 
este finanţat din Programul 
Operaţional Sectorial Transport 
2007-2013 care are termen de 
cheltuire a fondurilor europene 
31 decembrie 2015. Este 
necesară suplimentarea alocării 
pentru anul 2015 astfel încât 
lucrările să fie finalizate la la 31 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
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Deva, sectorul Dumbrava-Deva Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

decembrie 2015 și să nu 
acoperim cu bani de la bugetul 
de stat pierderea fondurilor 
europene. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1363.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 5177 
Sebeș Turda 

Majorarea cu suma de 480.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiectul autostrăzii Sebeș-
Turda este finanţat din 
Programul Operaţional 
Sectorial Transport 2007-2013 
care are termen de cheltuire a 
fondurilor europene 31 
decembrie 2015. Este necesară 
suplimentarea alocării pentru 
anul 2015 astfel încât lucrările 
să fie finalizate la la 31 
decembrie 2015 și să nu 
acoperim cu bani de la bugetul 
de stat pierderea fondurilor 
europene. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1364.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi Cod obiectiv 
1041 Varianta de ocolire Satu 
Mare 

Majorarea cu suma de 2.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Andreea Paul, deputat PDL 
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiectul variantei de ocolire 
Satu Mare are studiul de 
fezabilitate încă din 2006. 
Întrucât pentru regiunea de 
nord-vest nu sunt prevăzute 
construcţii de autostrăzi sau 
drumuri expres care să preia 
din traficul greu care 
traversează localităţile, 
propunem alocarea acestei 
sume pentru revizuirea studiului 
de fezabilitate la ocolitoarea 
Satu Mare și demararea 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

1365.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare  
 

 
Majorarea cu suma de 23.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Gheorghe Ialomiţianu, 
deputat PDL 
Marius Neculoiu, senator PNL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

 
Autostrada Comarnic – Brașov 
este inclusă pe reţeaua TEN-T 
globală și poate fi beneficiară 
de finanţări europene din 
fondurile nerambursabile. 
Având în vedere eșecul 
concesiunii propunem 
finanţarea revizuirii studiului de 
fezabilitate și întocmirea cererii 
de finanţare pentru fonduri 
europene. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
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1366.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare  

Majorarea cu suma de 45.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea și modernizarea DN 
21 Slobozia-Brăila. Având în 
vedere traficul intens din zonă 
și faptul că autostrada Buzău-
Brăila-Galaţi va fi finalizată 
după anul 2018, conform 
Master Planului General de 
Transport este necesară 
creșterea capacităţii rutei 
actuale. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

Se propune respingerea 
amendamentului deoarece 
sursa propusă este incertă, iar 
în cazul nerealizării veniturilor, 
aceste cheltuieli sunt de natura 
să majoreze deficitul bugetar 
convenit cu organismele 
internationale. 
Totodata, potrivit prevederilor art. 9 
alin. (1) din Ordonanta de urgența a 
Guvernului nr. 86/2014, CNADR trece 
de sub autoritatea SGG sub 
autoritatea MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite pot 
solicita Ministerului Finanţelor Publice 
virări de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de investiţii. 

1367.  Anexa nr3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 16.000 
mii lei pentru realizarea 
 studiului de fezabilitate al 
obiectivului de investiţii 
"Autostrada Sudului " 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate privind construcţia 
"Autostrăzii Sudului", inclusă în 
reţeaua centrală TEN-T 
începând cu 2014. Autostrada 
va lega capitala direct de 
Craiova, în această zonă fiind 
necesară infrastructura 
adecvată, care să lege Craiova 
de coridoarele europene şi care 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor și 
Senat 

să permită uzinei Ford să 
producă şi să exporte la 
capacitate maximă şi pentru 
dezvoltarea economică a 
regiunii S-V Oltenia. 
 
Sursa de finaţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Totodata, potrivit prevederilor art. 9 
alin. (1) din Ordonanta de urgența a 
Guvernului nr. 86/2014, CNADR trece 
de sub autoritatea SGG sub 
autoritatea MT 

Se propune respingerea 
întrucât: 
Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Aceste cheltuieli pot fi finanțate în anul 
2015 , de la poziţia C - „Alte cheltuieli 
de investiţii”, categoria de investiţii  „c) 
cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate si fezabilitate si alte 
studii”, cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

 

1368.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50.000 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru decongestionarea 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Guvernului  
 

mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
"Centura de ocolire Craiova 
varianta Sud - DN56- DN 55- 
DN 6" 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor și 
Senat 

traficului greu din Municipiul 
Craiova. 
Obiectiv de investiţii deja 
contractat şi cu ordin de 
începere. 
 
Sursa de finaţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Totodata, potrivit prevederilor art. 9 
alin. (1) din Ordonanta de urgența a 
Guvernului nr. 86/2014, CNADR trece 
de sub autoritatea SGG sub 
autoritatea MT 
Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, pe bază de hotărâre de 
Guvern conform prevederilor 
art.30(2) din Legea privind 
finanţele publice nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine ordonatorului principal de 
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credite, iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite pot 
solicita Ministerului Finanţelor Publice 
virări de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de investiţii. 

1369.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii 
"Consolidare şi amenajare 
scurgere ape DN 55 - km 
4+400 - 71+100 Craiova - 
Bechet " 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor și 
Senat 
 

Obiectiv de investiţii necesar a 
se realiza datorită stării precare 
a sistemului rutier care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
acest drum.  
Obiectiv de investiţii aflat în 
procedură de licitaţie pentru 
adjudecarea constructorului. 
 
Sursa de finaţare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Totodata, potrivit prevederilor art. 9 
alin. (1) din Ordonanta de urgența a 
Guvernului nr. 86/2014, CNADR trece 
de sub autoritatea SGG sub 
autoritatea MT 
Se propune respingerea întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 se 
va utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar, pe bază de hotărâre de 
Guvern conform prevederilor 
art.30(2) din Legea privind 
finanţele publice nr.500/2002, cu 
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modificările şi completările 
ulterioare. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii priorităţilor în 
realizarea obiectivelor de investiţii 
revine ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite pot 
solicita Ministerului Finanţelor Publice 
virări de fonduri între proiectele 
înscrise în programul de investiţii. 

1370.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Cap.8401/grupa 51/ titlul VI/art. 
01/alin. 28 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului cu suma 
de 60.000 mii lei pentru 
reabilitarea DN 17C 
sector/tronson Bistriţa-Năsăud, 
judeţul Bistriţa-Năsăud.  
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Deputat Ioan Oltean, PDL 
Deputat Stelian Dolha, PNL 
Senator Cristian Florian, PDL 
Senator Dorin Dobra, PNL. 
Grupurile Parlamentare PDL 
și PNL din Camera 
Deputaţilor și Senat  
 

DN 17C se află într-o avansată 
stare de degradare, 
impunându-se reabilitarea de 
urgenţă.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Buget de stat, finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
 
Se propune respingerea întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate poziţiile 
bugetare propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii  
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

1371.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Cap.8401/grupa 51/ titlul VI/art. 
01/alin. 28 
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului cu suma 
de 190.000 mii lei pentru 
reabilitarea DN 17D 
sector/tronson Beclean-Valea 
Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud şi 
modernizare sector/tronson 
Valea Mare – Lim, Judeţul 
Suceava.  
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  

DN 17D se află într-o avansată 
stare de degradare. Se impune 
reabilitarea de urgenţă pe 
tronsonul Beclean - Valea 
Mare, iar pentru Tronsonul 
Valea Mare – Lim, Judeţul 
Suceava, se impune 
modernizarea acestuia, fapt ce 
ar contribui la dezvoltarea fără 
precedent a zonei de nord, nu 
doar a judeţului Bistriţa- 
Năsăud, ci mai ales a întregii 
zone de nord a României.  
 
Sursa de finanţare: 
Buget de stat, finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care să 
se finanţeze lucrările respective. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate poziţiile 
bugetare propuse a se diminua în 
vederea asigurării finanţării acestui 
obiectiv de investiţii  
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
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Deputat Ioan Oltean, PDL 
Deputat Stelian Dolha, PNL 
Senator Cristian Florian, PDL 
Senator Dorin Dobra, PNL 
Grupurile Parlamentare PDL 
și PNL din Camera 
Deputaţilor și Senat 
 

completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

1372.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/29 
COD OBIECTIV 1122 

Se propune alocarea sumei de 
55.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor la 
obiectivul de investiţii Pasaj 
suprateran pe DJ 602 Centura 
București – Domnești. 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Gheorghe UDRIȘTE, deputat 
PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

În fișa obiectivului de investiţii 
este prevăzută suma de 5.000 
mii lei. Valoarea totală este de 
248.894 mii lei. Investiţia va fi 
demarată în 2015, motiv pentru 
care este necesară alocarea 
unei sume corespunzătoare 
primului stadiu de execuţie a 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/5001/51/02/13 cu 
suma de 50.000 mii lei. 
 

Se respinge propunerea de 
amendament întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister  
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
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credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 
 

1373.  Anexa 3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 
40 mii lei pentru Parohia 
Ortodoxă Mărgău - sprijin 
financiar pentru instalaţie de 
încălzire şi refacerea 
amvonului şi a stranelor, 
comuna Mărgău, jud. Cluj,  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului 
Senator Alin Tişe 
 

Obiectiv nou de investiţii. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa 
3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea,  
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
concret capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce privește 
sursa de finanțare  aceasta nu 
poate fi avuta în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentata. 

1374.  Anexa nr. 3/13/20/Secretariatul 
General al Guvernului/ 

Suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru realizarea 
şoselei de centura a 
municipiului Huşi cu suma de 
44 000 mii lei, jud Vaslui 
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 222 - 

disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Dan Mihai Marian senator 
PDL 
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
acestuia au fost dimensionate 
de acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 

1375.  Anexa 3/13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

Suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru realizarea 
şoselei de centura a 
municipiului Bârlad cu suma 
de 44 000 mii lei, jud. Vaslui  
 
Autori: Comisia juridică, de 
disciplină și imunități a 
Camerei Deputaților și 
Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunități și 
validări a Senatului  
Dan Mihai Marian senator 
PDL 

 Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
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Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 

principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
acestuia au fost dimensionate 
de acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea 
întrucât contravine prevederilor 
art. 138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

1376.  Anexa nr.3/13/29 
 

Suplimentarea fondurilor pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
rutiere din bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului pentru 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiţii 
Străine, Parteneriat Public 
Privat și Promovarea 
Exporturilor cu suma de 60.000 
mii lei 

Se propune suplimentarea 
bugetului dezvoltării 
infrastructurii rutiere în vederea 
demarării lucrărilor la „Varianta 
de ocolire a Municipiului Iaşi, 
etapa II – Varianta Sud”, judeţul 
Iaşi.  
Solicit adoptarea 
amendamentului în vederea 
îndeplinirii următoarelor 
deziderate: 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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Autori: Comisia pentru transport 
și infrastructură a Camerei 
Deputaților, Comisia pentru 
transport și energie a Senatului  
Dep.Petru Movila - neafiliat 

descongestionarea traficului din 
municipiul Iaşi; 
sporirea considerabilă a 
capacităţii de circulaţie; 
reducerea degradării şi a uzurii 
arterelor existente, datorită 
suprasolicitărilor cauzate de  
traficul greu; 
reducerea semnificativă a 
poluării mediului prin reducerea 
noxelor şi zgomotului;      
realizarea legăturilor între 
reţelele de transport care atrag 
fluxuri de mărfuri. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar . 
Totodata, potrivit prevederilor 
art. 9 alin. (1) din Ordonanta de 
urgența a Guvernului nr. 
86/2014, CNADR trece de sub 
autoritatea SGG sub autoritatea 
MT 
Se propune respingerea întrucât 
nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

 
 
 
 
 



ANEXA NR.2 
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1377.  Anexa 3/13/02  

Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitol 8401 Transporturi 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unități ale admiistrației 
publice locale, Art 01 
Transferuri curente, Alineat 28 
Întreținerea infrastructurii rutiere  
 

 Se propune alocarea sumei de 
12.000 mii lei   pentru lucrări de 
reabilitare pe sectorul de DN 76 
Oradea-Deva în lungime de 3 
km ( km 120 +123) ce 
tranzitează Municipiul Beiuş, 
județul Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Costin Gheorghe PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Deşi acest sector de drum a 
fost predat prin protocol către 
CNADNR, încă din anul 2009, 
în prezent ne aflăm în situația 
în care din totalul DN 76 
Oradea-Deva, numai acest 
sector să nu fie cuprins în 
proiectul de modernizare. 
Menționez că între 
municipalitate şi companie a 
existat o corespondență intensă 
pe acest subiect, cea mai 
recentă adresă fiind transmisă 
CNADNR-ului în data de 23 
septembrie a.c.  
Suma solicitată este necesară 
pentru întocmirea studiului de 
fezabilitate conform HG 
28/2008, dar şi pentru  
asigurarea finanțării lucrărilor 
de reabilitare pentru acest 
sector de drum. 
 Sursa de finanțare: 
Din suma prevăzută pentru 
anul 2015 în Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 8401 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
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Transporturi 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unități ale admiistrației 
publice local , Art 01 
Transferuri curente, Alineat 
28 Întreținerea infrastructurii 
rutiere 
 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

1378.  Anexa 3/13/22  
Secretariatul General al 
Guvernului 
Cod 4514  Varianta de ocolire 
Ștei  

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei pentru realizarea 
variantei de ocolire Ştei, județul 
Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 

Licitația pentru această lucrare 
de infrastructura a fost 
demarată încă din anul 2013. 
Conform anunțului de 
participare  finanțarea este 
asigurată prin FEDR.  dar şi 
prin bugetul de stat. 
Din analiza bugetului SGG 
reiese faptul că nu este alocată 
finanțare pentru anul 2015 
acestui obiectiv, deşi are 
prevăzută o fişă specială. 
Sursa de finanțare 
Sumele colectate din acciza 
suplimentară la combustibil 

Membrii celor cinci comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
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şi energie a Senatului 
 
Dep.Costin Gheorghe PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

destinate construcției 
infrastructurii rutiere  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1379.  Anexa nr. 3 / 13 / 02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 8401 Transporturi 
Grupa 51, Art. 02 Transferuri de 
capital, Alineat 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

Se propune alocarea sumei de                
20 000 mii lei pentru realizarea 
studiului de fezabilitate si 
poiectului tehnic în vederea 
cosntruirii unui nod rutier care 
să permită accesul pe 
autostrada A1 Sibiu-Orăştie în 
dreptul oraşului Cugir, județul 
Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Această investiție este 
necesară pentru realizarea 
studiului de fezabilitate şi 
proiectului tehnic  în vederea 
racordării oraşului Cugir la 
Autostrada A1 prin realizarea 
bretelelor  de acces la 
autostradă. Proiectul de 
construire a accesului la 
autostrada Orăştie – Sibiu în 
zona ieşirii din direcția oraşului 
Cugir la DN 7  a fost agreată la 
nivel declarativ de oficiali ai 
Ministerului pentru Mari 
Praiecte de Investiții, insă nu a 
beneficiat deocamdată de 
bugetare.  
Menționez că există numeroase 
solicitări în acest sens din 
partea investitorului german 
Daimler-Chrysler pentru a avea 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 



 
 
Nr. 
crt. 
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Dep.Dan Coriolan Simedru PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

asigurată legătura facilă între 
fabrica de la Cugir şi rețeaua 
europeană a marelui concern, 
precum şi întreprinderilor din 
industria de apărare existente 
în oraş.  
Sursa de finanțare 
Din suma prevăzută la 
Capitolul 8401 Transporturi, 
Grupa 51, Art. 02 Transferuri 
de capital, Alineat 13 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1380.  Anexa 03/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Cod Obiectiv 415  Autostrada 
Braşov-Cluj-Borş 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute pentru 
obiectivul autostrada Braşov-
Cluj-Borş cu suma de 400.000 
mii lei în vederea continuării 
lucrărilor pe tronsonul Borş-
Cluj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Infrastructura  este extrem de 
importantă pentru creşterea 
competitivității investițiilor în 
România. 
Lucrările pe acest tronson se 
află în conservare, fiind 
necesară alocare financiară  
suplimentară pentru finalizarea 
lucrărilor începute. 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
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politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Costin Gheorghe PNL 
Dep.Ioan Cupşa PNL 
Dep.Florica Cherecheş PNL 
Dep.Lucia Ana Varga PNL 
Sen.Cristian Bodea PNL 
Sen.Valeriu Boeriu PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 

Sursa de finanțare 
Sumele colectate din acciza 
suplimentară la combustibil 
destinate construcției 
infrastructurii rutiere  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1381.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
Capitolul 8401 Transporturi, 
Grupa 51, articol 01, alineat 13 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune alocarea sumei de 
12.000 mii lei pentru centura de 
ocolire a Municipiului Bârlad, 
județul Vaslui. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 

Realizarea acestui obiectiv de 
investiții în infrastructură se 
impune pentru fluidizarea 
traficului în zona Municipiului 
Bârlad şi pentru transferul 
traficului greu în afara localității. 
Pentru acest proiect există 
întocmit un studiu de 
fezabilitate, de aceea 
demararea lucrărilor de 
construcție se poate efectua 
începând cu anul 2015 dacă se 
asigura finanțarea solicitată prin 
amendament.  
Sursa de finantare: 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
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Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Florin Ciurariu PNL 
 Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Din suma prevăzută în Bugetul 
SGG pentru anul 2015 la 
capitolul 8401 Transporturi, 
Grupa 51, articol 01, alineat 13 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1382.  Anexa 3/13/02,  
Secretariatul General al 
Guvernului, Capitolul 
Transporturi 8401, Grupa 51, 
Titlul VI, Transferuri între unități 
ale administrației publice locale, 
Art 02, Alin 13, Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune alocarea sumei de 
3000  mii  lei pt finantarea 
obiectivului Realizare  şosea  
ocolitoare   a municipiului 
Codlea, județul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Există  deja un Studiu de 
fezabilitate, iar scopul 
proiectului este eliminarea 
traficului greu, dar si a 
tranzitului autovehiculelor 
usoare din centrul municipiului 
Codlea. 
Sursa de finanțare: Bugetul 
SGG  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
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Dep.Donțu Mihai-Aurel PNL  
Sen.Popa Nicolae Vlad PDL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1383.  Anexa 3/13/02  
Secretariatul General al 
Guvernului 8401 – Transporturi 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – art. 
01, alin 28 
Intretinerea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de  49.000 lei pentru 
obiectivul de investitii „DN 25 
Galati - Tecuci” –(km 1 – km 
52) 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Scarlat George PNL 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 
 
 
 

Investitia este necesara pentru 
decongestionarea traficului 
intens existent intre cele doua 
municipii.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât nu este indicată sursa 
de finanţare. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
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1384.  Anexa 3/13/29,  
Secretariatul general al 
Guvernului, Cod obiectiv 353, 
Obiective/proiecte de investiții 
în continuare 

Se propune alocarea sumei 
500.000 mii lei de pt finantarea 
obiectivului Construire 
Autostrada Comarnic-Brasov. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Donțu Mihai-Aurel PNL  
Sen.Popa Nicolae Vlad PDL  
Dep. Maria Grecea PNL 
Dep. Petre Roman PNL 
Dep. Daniel Zamfir PNL 
 

Realizarea Autostrazii 
Comarnic Brasov, in lungime de 
60 km, este strict necesara 
nevoii de dezvoltare a judetului 
Brasov. Suma propusa este o 
valoare partiala, necesara 
demararii in 2015 a acestui 
proiect. 
Sursa de finanțare: Încasările 
din acciza suplimentară la 
carburant destinată construcției 
de autostrăzi  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1385.  Anexa 3/13/22  
Secretariatul General al 
Guvernului 
Cod 84015603 - Programe din 
Fondul de Coeziune 
Obiectiv 7219 – 
Revizuire/Actualizare Studiu de 
fezabilitate pentru autostrada 
Sibiu – Piteşti 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute de 30.114 mii 
lei (credite bugetare)  cu suma 
de 30.000 mii lei (credite 
bugetare, prevăzută în 2016) 
pentru obiectivul Studiu de 
fezabilitate pentru autostrada 
Sibiu – Piteşti. 
 
Autori: Comisia pentru 

Realizarea autostrăzii Sibiu-
Pitesti reprezintă unul dintre 
obiectivele majore în materie de 
infrastructură pentru România, 
fiind totodată o cerință a Uniunii 
Europene de a finanța cu 
prioritate tronsoanele de 
autostradă aflate pe traseele 
pan-europene şi pentru care se 
alocă fonduri europene. 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
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politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

 
Dep.Theodor Nicolescu PNL 
Dep.Mircea Cazan PNL 
Dep.Ioan Tămâian PNL 
Dep.Cristian Buican PNL 
Dep.Traian Dobrinescu PNL 
Sen.Nicolae Neagu PNL 
Sen.Ioan Popa PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Mai mult, acest obiectiv de 
investiții are o însemnătate 
economică aparte pentru uzina 
Dacia Renault, societate cu o 
contribuție majoră în creşterea 
anuală a PIB al României şi a 
cărei dezvoltare depinde de 
realizarea acestei autostrăzi. 
Realizarea autostrăzii va 
contribui la dezvoltarea 
regională şi va impulsiona 
activitatea turistică din zonă. 
În 2014, deşi a promis, 
Guvernul Ponta a ratat 
obiectivul privind realizarea 
studiului de fezabilitate, iar 
suma propusă pentru 2015 
reprezintă 50% din totalul 
necesar acestui studiu.  
În acest sens, pentru a urgenta 
realizarea studiului într-un 
singur an (2015) şi având în 
vedere că în 2016 Guvernul are 
în vedere alocarea sumei de 
30.000 mii lei pentru SF, 
propun alocarea sumei din 
2016 în avans în 2015.  
Aşa cum Guvernul restituie în 
2015 în avans sume din titlurile 
executorii, cred că are 
capacitatea şi posibilitatea 
identificării de fonduri pentru 
alocarea propusă.  
O altă sursă de finanțare: 

Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
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încasările din acciza 
suplimentară la carburant.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

1386.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului - Cap. 8401, Grupa 
51, Titlul VI, Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice, 
alin. 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
294.000 mii lei pentru 
realizarea Drumului Expres 
Baia Mare – Petea. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep. Mircea Dolha PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 

Drumul expres Baia Mare-
Petea este un proiect important 
al zonei, al cărui scop este de a 
realiza  conexiunea între 
oraşele Baia Mare şi Satu Mare 
cu autostrada M3 din Ungaria. 
În anii 2005 si 2006, în 
şedințele comune ale 
guvernelor României şi 
Ungariei s-a decis construirea 
drumului expres Baia Mare – 
Vaja (Ungaria), drum important 
care urma să dea un puternic 
impuls dezvoltării județelor Satu 
Mare şi Maramureş. 
Partea ungară s-a ținut de 
cuvânt şi a avansat cu 
autostrada până aproape de 
granița cu România. Partea 
română însă a ramas restantă 
şi a sosit momentul ca 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Baia_Mare
http://ro.wikipedia.org/wiki/Satu_Mare
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Autostrada_M3&action=edit&redlink=1
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 Guvernul României să se țină 
de cuvânt şi să pună umărul la 
dezvoltarea acestei zonei.  
Sursa de finanțare: Încasările 
din acciza suplimentară la 
carburant  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1387.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului - Cap. 8401, Grupa 
51, Titlul VI, Transferuri intre 
unitati ale administratiei publice, 
alin. 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
10.000 mii lei pentru realizarea 
Centurii ocolitoare a 
Municipiului Baia Mare. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Baia Mare a rămas unul dintre 
puținele municipii reşedință de 
județ din România în care 
autoritățile centrale nu s-au 
implicat pentru a construi o 
centura ocolitoare care să facă 
joncțiunea cu drumul europene, 
national şi cele județene. 
În anul 2005 municipalitatea a 
întocmit un proiect al centurii 
ocolitoare pe care l-a inclus în 
marele proiect al drumului 
rapid, însă primăria şi consiliul 
local nu au reuşit sa aloce 
sumele necesare fără finanțare 
de la bugetul de stat. Astfel, mii 
de baimăreni sunt obligați să 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 



 
 
Nr. 
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Dep. Mircea Dolha PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

suporte zgomotul, praful şi 
disconfortul creat de traficul 
greu care ajunge pe străzile 
aglomerate ale municipiului. 
Obiectivul de investiție are SF 
şi PT.  
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă al Guvernului şi fonduri 
suplimentare prin îmbunătățirea 
colectării bugetare în urma 
reorganizării ANAF  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1388.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 
/29, cap 8401 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
25000000 mii lei pentru 
Autostrada Iaşi –Tg Mureş 
(pentru refacere studiu 
fezabilitate  şi inițiere lucrări 
efective la autostradă) 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 

În condițiile în care Moldova 
este cea mai subdezvoltată 
regiune a României, cu un PIB 
pe cap de locuitor cu 
aproximativ 40% mai mic decât 
media națională, proiectul 
autostrăzii Moldova-
Transilvania este fundamental 
important pentru regiunea de 
Nord-Est a României. 
Creşterea bunăstării, atragerea 
investitorilor şi crearea de noi 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
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Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Mugurel Cozmanciuc PNL 
Dep.Grigore Crăciunescu PNL 
Dep.Costel Alexe PNL 
Dep.Anton Doboş PNL 
Dep.Florin Ciurariu PNL 
Dep.Alexandru Băişanu PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

locuri de muncă sunt indisolubil 
legate de realizarea autostrăzii 
care să lege regiunea noastră 
de Vestul României şi de 
Europa. 
Invocarea traficului redus pe 
ruta Moldova-Transilvania este 
doar o formă de a ignora 
necesitatea realizării 
autostrăzii: infrastructura stă la 
baza creşterii economice, şi nu 
invers. 
Locuri de muncă 
Cu toate că are al treilea centru 
universitar al țării, din cauza 
lipsei de oportunități locale 
tinerii absolvenți din Regiunea 
de Nord-Est trebuie să îşi caute 
de lucru în alte zone ale țării 
sau ale Europei, necontribuind 
la dezvoltarea regiunii din care 
provin. Nici în ce priveşte 
situația forței de muncă mediu 
calificate lucrurile nu stau mai 
bine, Moldova fiind principala 
sursă de emigrație a României. 
În condițiile păstrării izolării 
geografice a Moldovei pe 
direcția vest-est, decalajul de 
dezvoltare între această zonă şi 
restul țării se va majora, făcând 
ca  ea să fie subvenționată din 
ce în ce mai mult de celelalte 
regiuni mai dezvoltate, iar 

stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
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flancul de est al României să 
rămână depopulat, demoralizat 
şi slab industrializat. Mai mult, 
deşi Regiunea Nord - Est are 
cea mai mare populație dintre 
toate regiunile, aportul la 
Produsul Intern Brut național 
este de numai 10,6%, în 2010. 
În ciuda atractivității costurilor 
scăzute cu forța de munca – ca 
principal avantaj competitiv, 
România înregistrează în 
continuare unul dintre cele mai 
scăzute niveluri ale investițiilor 
străine directe (ISD) pe cap de 
locuitor, Regiunea Nord - Est 
este cea mai puțin atractivă 
destinație pentru investitorii 
străini. Majoritatea ISD care s-
au făcut în ultimii ani au fost în 
privatizări masive şi nu investiții 
de tip green-field.  
Investițiile străine în România s-
au orientat şi se orientează în 
funcție de accesibilitatea 
piețelor vestice (inclusiv 
existenta aeroporturilor 
internaționale) şi de caracterul 
urban al zonelor vizate, inclusiv 
existent unui nivel adecvat al 
facilitaților şi serviciilor. În 
aceste condiții nu este 
surprinzător că destinațiile 
favorite ale investitorilor străini 
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sunt Bucureşti - Ilfov şi Sud Est. 
Capacitatea Regiunii Nord -Est 
de a atrage ISD este influențată 
negativ de accesibilitatea 
redusă dinspre şi înspre restul 
Europei şi calitatea insuficienta 
a infrastructurii de transport. 
Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

1389.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
29, cod 353,  
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
100000 mii lei pentru 
Autostrada Bucureşti-
Comarnic-Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/29  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 

Membrii celor două comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
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privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Maria Grecea PNL 
Dep.Petre Roman PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

şi energie a Senatului 
 
 

reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1390.  Secretariatul General al 
Guvernului, art 13/3/01, cap 
8401,  TRANSPORTURI 

Majorarea cu suma de  15.000 
mii lei pentru finalizarea 
modernizării DN 15  Bacău – 
Piatra Neamț , DN 15D Piatra 
Neamt – Roman, DN 15C 
Piatra Neamt – Târgu Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Corneliu Mugurel 
Cozmanciuc PNL 
Dep.Radu Surugiu PNL 

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, art 13/3/01, cap 
8401,  TRANSPORTURI 
 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
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Sen.Eugen Țapu Nazare PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 

Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1391.  Anexa 3/13/02 SGG 
8401 – Transporturi 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – art. 
01, alin28 Intretinerea 
infrastructurii rutiere 

Se propune alocarea sumei de 
5.000 mii lei  pentru studiu 
tehnico – economic obiectiv de 
investitii „Centura ocolitoare 
Galati” 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Victor Paul Dobre PNL 
Grupurile Parlamentare Reunite 
ale PNL 
 

Investitia este necesara pentru 
decongestionarea traficului 
intens existent in Municipiul 
Galati.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât nu este indicată sursa 
de finanţare. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1392.  Secretariatul General al 
Guvernului, art 13/3/01, cap 
8401,  TRANSPORTURI 

Majorarea cu suma de  
79813,31 mii lei pentru 
modernizarea DN 7D Câineni-
Perişani km 0+000-31+360. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 

DN 7D este situat în județul 
Vâlcea şi se desfăşoară pe 
direcția V-E, făcând legătura 
între localitățile Câineni şi 
Perişani. Având în vedere 
încadrearea DN 7D în clasa 
tehnică IV şi în conformitate cu 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 18 - 

şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Cristian Buican PNL 
Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 

recomandările cuprinse în 
raportul de expertiză, soluția 
recomandată pentru 
modernizarea DN 7D şi 
sporirea capacității portante 
răspunde pentru traficul de 
perspectivă 15 ani. DN7 D a 
rămas „ultimul drum național de 
pământ din România”.  
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea, şi impozite, şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1393.  Secretariatul General al 
Guvernului, art 13/3/01, cap 
8401,  TRANSPORTURI 

Majorarea cu suma de  14.000 
mii lei pentru finalizarea 
modernizării DN 67C – 
„Şoseaua Transalpina”  
 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 

Şoseaua Transalpina (DN 
67C), drumul care leagă oraşul 
Sebeş (Alba) de comuna 
Novaci (jud.Gorj) pe o distanță 
de aproximativ 130 km , a fost 
închisă anul current, mai exact 
pe sectorul de drum Rânca- 
Sebeş. Această măsură a fost 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
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şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Cristian Buican PNL 
Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 

luată  din cauza nefinalizării 
lucrărilor de construcție şi a 
imposibilității asigurării 
condițiilor de siguranță a 
traficului rutier. 
Nu sunt montați parapete de 
protecție, nu au fost 
amenajate rigole pe marginea 
şoselei şi lipsesc marcajele 
rutiere. Această şosea 
reprezintă în sine o atracție 
turistică ce trage anual mii de 
turişti, oferind premisele  
dezvoltării turistice din patru 
județe: Vâlcea, Gorj, Alba şi 
Hunedoara.  
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea, şi impozite, şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1394.  Secretariatul general al Suplimentarea bugetului Obiectiv de investii cu impact Membrii celor cinci Comisii, cu 
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Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 
 

DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 189.711 mii lei pentru 
obiectivul “Modernizare DN 28B 
Târgu Frumos – Botoşani” 
Județul Botoşani. 
Obiectiv nou - demarare lucrari 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Cristian-Constantin Roman 
PDL 
Dep.Costel Şoptica PNL 
Deputat Dumitru-Verginel 
Gireada PNL 
Deputat Roxana-Florentina 
Anusca Țurcanu PNL 
Senator Viorel Grigoras PNL 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL si PNL din Camera 
Deputaților şi Senat 
 

social major de interes național. 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 
 

votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1395.  Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 133.681,920 mii lei 

Obiectiv de invesții cu impact 
social major 
Sursa de finanțare: prin 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
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 pentru obiectivul “Modernizare 
DN 24C Manoleasa – Rădăuți 
Prut” 
Obiectiv nou - demarare lucrari 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Cristian-Constantin Roman 
PDL 
Dep.Costel Şoptica PNL 
Deputat Dumitru-Verginel 
Gireada PNL 
Deputat Roxana-Florentina 
Anusca Țurcanu PNL 
Senator Viorel Grigoras PNL 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL si PNL din Camera 
Deputaților şi Senat 
 

diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 

amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1396.  Secretariatul general al 
Guvernului 
Anexa nr. 3/13/01  
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 12.897,240 mii lei 
pentru amenajarea platformei 
infrastructurii rutiere pentru 

Obiectiv de investitii cu impact 
economic major. 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
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obiectivul “Punct de trecere 
frontieră şi a biroului vamal 
Rădăuți-Prut, România – 
Lipcani, Republica Moldova”, 
Județul Botoşani 
Obiectiv nou - demarare lucrari 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Cristian-Constantin Roman 
PDL 
Dep.Costel Şoptica PNL 
Deputat Dumitru-Verginel 
Gireada PNL 
Deputat Roxana-Florentina 
Anusca Țurcanu PNL 
Senator Viorel Grigoras PNL 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL si PNL din Camera 
Deputaților şi Senat 

 

3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 

precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1397.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului / 
Programe din Fondul European 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 30.000 mii lei pentru 

În cursul anului 2015 se vor 
finaliza SF, PT şi DDE şi se pot 
demara lucrările la acest 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 23 - 

de Dezvoltare Regională FEDR începerea obiectivului de 
investiții nr. 2305 „Varianta de 
ocolire GALAȚI”  
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Mircea Nicu Toader PDL 
Grupul parlamentar al PDL din 
Camera Deputaților  
 

obiectiv cu impact economic şi 
social major la nivel regional.  
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/59/ TITLUL XI 
ALTE CHELTUIELI  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1398.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 2.000 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 
Baia-Mare – Sighetul 
Marmației, județul Maramureş, 
aflat în reabilitare din 2012 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 

DN 18 Baia-Mare – Sighetul 
Marmației se află într-un stadiu 
avansat de degradare. 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
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Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Mircea Man PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1399.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 3500 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 
Moisei-Iacobeni, județul 
Maramureş, drum aflat în 
reabilitare din anul 2011 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

DN 18 Moisei-Iacobeni se află 
într-un stadiu avansat de 
degradare. 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
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Dep.Mircea Man PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 
 

 Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1400.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului 

Se suplimentează bugetul 
CNADNR cu suma de 6.000 mii 
lei pentru reabilitarea DN 18 B 
Baia-Mare-Târgu-Lăpuş,județul 
Maramureş 
 
Dep.Mircea Man PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Reabilitarea drumului național 
de importanță majoră pentru 
regiunea Maramureşului. 
Sursa de finanțare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1401.  Legea bugetului de stat pe anul Se suplimentează bugetul Pentru realizarea obiectivului Membrii celor cinci Comisii, cu 
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2015 
 
Secretariatul General al 
Guvernului/ anexa 
nr.03/13/22 
 
 
 
 

CNADNR cu suma de 30.000 
mii lei pentru realizare obiectiv 
5595 “Reabilitare DN 76, Deva-
Oradea, km 0+000 – km 
184+390” 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Liviu Laza-Matiuta PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

DN 76, Deva-Oradea.  
Se diminuează cu suma de 
30.000 mii lei anexa 
3/13/5001/55 titlul VII – alte 
transferuri  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1402.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 90.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiții „Varianta de ocolire 
Găeşti” 
Oraşul Găeşti ,  
Județul Dâmbovița 
 
Autori: Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiției, având în 
vedere că au fost aprobați 
indicatorii tehnico-economici, 
iar obiectivul este important 
pentru fluidizarea traficului şi 
pentru atragerea investițiilor în 
oraşul Găeşti 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
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politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Iulian Vladu PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaților 
Dep.Ludovic Orban PNL  
Dep.Horga Vasile PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaților 
 

Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 

Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1403.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 90.500 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare DN 7 Titu - 
Găeşti 
Județul Dâmbovița 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiției reabilitare 
şi modernizare DN 7 Bâldana – 
Găeşti. Investiția este 
necesară, întrucât DN 7 se află 
într-un stadiu avansat de 
degradare pe raza județului 
Dâmbovița, drumul făcând 
legătura între județ şi Capitală. 
Sursa de finanțare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
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activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Iulian Vladu PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaților 
Dep.Ludovic Orban PNL  
Dep.Horga Vasile PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaților 
 

estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1404.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 45.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiție „Reabilitare şi 
modernizare DN 61” Găeşti – 
Corbii Mari 
Județul Dâmbovița 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Iulian Vladu PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investiției 
„Reabilitare şi modernizare DN 
61 Găeşti – Corbii Mari”, 
întrucât drumul se află într-o 
stare avansată de degradare pe 
raza județului Dâmbovița şi 
necesită urgent lucrări de 
reabilitare. 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
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crt. 
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Camera Deputaților 
Dep.Ludovic Orban PNL  
Dep.Horga Vasile PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaților 
   

şi energie a Senatului 
 

Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1405.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 150.000 
mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare DN 71 Bâldana-
Târgovişte -Sinaia 
Județul Dâmbovița 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Iulian Vladu PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaților 
Dep.Ludovic Orban PNL  
Dep.Horga Vasile PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaților 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiției reabilitare 
şi modernizare DN 71 Bâldana-
Târgovişte -Sinaia. Investiția 
este necesară, întrucât DN 71 
trebuia finalizat până la sf. 
anului 2014, investiție blocată 
din iulie 2012. 
Sursa de finanțare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1406.  Anexa nr3/13/02 Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Membrii celor cinci Comisii, cu 
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Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 
alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

bugetului cu suma de 60.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiții „Varianta de ocolire 
Titu” 
Oraşul Titu. 
Județul Dâmbovița 
 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Iulian Vladu PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaților 
Dep.Ludovic Orban PNL  
Dep.Horga Vasile PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaților 
 

amendamentului pentru 
demararea investiției, având în 
vedere că au fost aprobați 
indicatorii tehnico-economici, 
iar obiectivul este important 
pentru fluidizarea traficului şi 
pentru atragerea investițiilor în 
oraşul Titu. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 

votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1407.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
Capitolul 84.01, grupa 51  
Titlul VI. Transferuri între 
unitățile administrației publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiții „Varianta de ocolire 
Pucioasa-Fieni” 
Oraşul Pucioasa. 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
demararea investiției, având în 
vedere că au fost aprobați 
indicatorii tehnico-economici, 
iar obiectivul este important 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
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alin 28 – Întreținerea 
infrastructurii rutiere 
 

Județul Dâmbovița 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Iulian Vladu PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaților 
Dep.Ludovic Orban PNL  
Dep.Horga Vasile PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaților 
 

pentru fluidizarea traficului şi 
pentru atragerea investițiilor în 
oraşul Pucioasa. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1408.  Anexa 3/13/23/Secretariatul 
General al Guvernului/ 06 - 
Programul Operational 
Sectorial Transport – Proiectele 
CNADNR 
 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului cu suma  de  90.000 
mii lei, necesară pentru 
construirea centurii ocolitoare a 
Municipiului Zalau - tronsonul 2, 
cu lungimea de 7.8 km, județul 
Sălaj 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 

Suma este necesară  pentru 
construirea variantei  ocolitoare 
a Municipiului Zalău - tronsonul 
2, cu lungimea de 7.8 km 
Sursa de finanțare: se 
diminuează cu 90.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 5000, 
grupa 01 - Cheltuieli Curente  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
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industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Bode Lucian Nicolae PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 
 

şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 

stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1409.  Anexa 3/13/29/ 
Secretariatul General al 
Guvernului/ Cod obiectiv 415 

Propun suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului pentru cod obiectiv 
415, cu suma  de 450.000 mii 
lei pentru demararea lucrărilor 
la trosonul 7 Mihailesti-Suplacu 
de Barcau( 75,48 km) din 
Autostrada Braşov – Borş 
(AutostradaTransilvania). 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 

Suma este necesară pentru  
demararea lucrărilor la trosonul 
7 Mihailesti-Suplacu de Barcau( 
75,48 km) din Autostrada 
Transilvania. Cod obiectiv 415 
Sursa de finanțare: se 
diminuează cu 450.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 5000, 
grupa 01 - Cheltuieli Curente  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
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şi energie a Senatului 
 
Dep.Bode Lucian Nicolae PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1410.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 83.545 mii lei pentru 
finalizarea rutei ocolitoare 1 a 
Municipiului Suceava, (Moara-
Șcheia-Pătrăuți), județul 
Suceava 
  
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Lucrările au început în 2008, 
termenul de finalizare inițial era  
2012, dar au fost prelungit de 
doua ori, mai întâi pentru 
noiembrie 2013, apoi pentru 
iulie 2014. Ulterior, 
constructorul s-a angajat să 
termine primul tronson la 15 
septembrie 2014. În acest 
moment, pentru primul tronson 
lucrările sunt finalizate în 
proporție de 97%, unele porțiuni 
executate fiind deja degradate 
sau sustrase. Celelalte două 
tronsoane ale şoselei de 
centură sunt realizate în 
proporție de 80%. În 
consecință, se propune 
alocarea sumei solicitate până 
la acoperirea întregii valori 
rămase de finanțat şi pentru 
remedierea porțiunilor 
degradate şi înlocuirea 
elementelor distruse sau 
sustrase, pentru a asigura 
finalizarea proiectului, având în 
vedere urgența finalizării 
acestei investiții. 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
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Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
83.545 mii lei. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

1411.  Secretariatul General al 
Guvernului 
  
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 3.000 mii lei pentru 
începerea execuției şi 
recuperarea întârzierilor la ruta  
ocolitoare a municipiului 
Rădăuți, județul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 

Devierea traficului greu care 
tranzitează județul prin zona 
municipiului Rădăuți este 
absolut necesară. Menționăm 
ca Guvernul României a alocat 
în 2014 fonduri pentru 
întocmirea documentației topo-
cadastrale şi pentru finalizarea 
exproprierilor astfel încât acum 
sunt necesare fonduri pentru 
începerea efectivă a 
construcției, cu recuperarea 
întârzierilor,  licitația fiind 
efectuată deja. 
Sursa de finanțare: 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
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privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
3.000 mii lei.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1412.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 5.000 mii  lei (etapa 1) 
pentru finalizarea modernizarea 
DN E85, pe sectorul Roman -  
Suceava – Siret.  
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Acest sector este unul foarte 
circulat, cu o rată mare de 
accidente grave  şi face parte 
din rețeaua națională de 
transport, realizând legătura cu 
țările din nordul României. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
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Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1413.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 6.000 mii  lei pentru 
execuție studiu fezabilitate 
autostrada Bucureşti- Suceava 
- Siret. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Această rută realizează 
legătura cu Ucraina, are o 
importanță strategică 
indiscutabilă pentru România, 
dar nu figurează în Master 
Planul General pentru 
Transport. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
6.000 mii lei.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
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1414.  Secretariatul General al 

Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 1.000 mii  lei pentru 
amenajare acces, asigurare 
utilități şi cofinanțare realizare 
Punct Intermodal în comuna 
Dărmăneşti, județul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Amplasarea punctului 
intermodal la Dărmăneşti  
reprezintă consecința analizei 
rutelor de tranzit din România. 
Zona Suceava prezintă interes 
fiind amplasată pe Sectorul 
Paneuropean 9, pe secțiunea 
Siret - Suceava - Bacău - 
Mărăşeşti – Tişița şi totodată, 
fiind propusă pentru extinderea 
rețelei TNT pe secțiunea Petea 
- Satu Mare - Baia Mare - Dej - 
Suceava - Rădăuți, grație 
potențialului de conectare la 
rețelele de transport rutier, 
feroviar şi aerian. Primăria a 
pus la dispoziție o suprafață de 
teren cu această destinație, 
urmând a se asigura accesul şi 
utilitățile, astfel încât în 
exercitiul bugetar european 
2014-2020 se va trece la 
finanțarea efectivă a proiectului. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
1.000 mii lei.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
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Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

1415.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 3.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor la ruta 
ocolitoare nr. 2 a Municipiului 
Suceava (Cumpărătura – 
Ipoteşti – Salcea), județul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

Realizarea acestui obiectiv va 
determina devierea traficului de 
pe arterele principale ale 
municipiului Suceava şi, 
implicit, va conduce la 
fluidizarea traficului rutier. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
3.000 mii lei.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
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1416.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 17B Vatra 
Dornei – lim. județ Neamț. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

Modernizarea acestui drum 
național va contribui la 
creşterea potențialului turistic al 
celor două județe, Suceava şi 
Neamț. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1417.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/01 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 18, pe 
sectorul Iacobeni-Ciocăneşti-
Cârlibaba-Borşa. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 

Modernizarea acestui drum 
național va contribui la 
dezvoltarea județelor din Nordul 
țării şi la creşterea potențialului 
turistic al României. 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
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şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Gheorghe Flutur PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Balan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1418.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 55 
Titlul VI Transferuri între unități 
ale adminitrației publice/Alin 28 
Întreținerea infrastructurii rutiere 
 

Majorarea cu suma de  280.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 

 
Rețeaua de drumuri naționale 
din România măsoară peste 
15.000 de kilometri, din care 
peste 11.000 au nevoie de 
reparații. Este necesară 
suplimentarea bugetului la 
acest capitol, la acelaşi nivel cu 
anul 2014,  pentru a putea 
interveni pe acele drumuri 
naționale care au ajuns 
aproape în stare impracticabilă. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
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Camera Deputaților 
 

industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1419.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 01 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională/ 
Proiectul 2209 Varianta de 
ocolire Braşov 

Majorarea cu suma de 100.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Dep.Gheorghe Ialomițianu PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Proiectul este inclus în 
Programul Operațional 
Sectorial de Transport 2007-
2013 pentru care termenul de 
cheltuire a banilor este 2015. În 
consecință proiectul trebuie 
finalizat în următorii 2 ani, iar 
alocările bugetare trebuie să 
permită un flux continuu al 
finanțărilor. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1420.  Anexa 3/13 Secretariatul Majorarea cu suma de 30.000 Proiectul autostrăzii Sibiu- Membrii celor cinci Comisii, cu 
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General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 7219 
Revizuire/actualizare Studiu de 
fezabilitate pentru autostrada 
Sibiu-Pitesti 

mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Piteşti va beneficia de finanțare 
europeană nerambursabilă în 
exercițiul financiar 2014-2020, 
fiind inclus în rețeaua centrală 
TEN-T. În acest sens este 
necesară actualizarea studiului 
de fezabilitate în cel mai scurt 
timp pentru a putea lansa şi 
licitația pentru execuția 
lucrărilor. 
Sursa de finanțare: Realocare 
de la proiectul elaborarea 
studiu de fezabilitate autostrada 
Braşov-Bacău  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1421.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 3114 

Majorarea cu suma de 500.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 

Proiectul autostrăzii Lugoj-
Deva, sectorul Dumbrava-Deva 
este finanțat din Programul 
Operațional Sectorial Transport 
2007-2013 care are termen de 
cheltuire a fondurilor europene 
31 decembrie 2015. Este 
necesară suplimentarea alocării 
pentru anul 2015 astfel încât 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
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Constructie Autostrada Lugoj-
Deva, sectorul Dumbrava-Deva 

economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

lucrările să fie finalizate la la 31 
decembrie 2015 şi să nu 
acoperim cu bani de la bugetul 
de stat pierderea fondurilor 
europene. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1422.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi /Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 5177 
Sebeş Turda 

Majorarea cu suma de 480.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Proiectul autostrăzii Sebeş-
Turda este finanțat din 
Programul Operațional 
Sectorial Transport 2007-2013 
care are termen de cheltuire a 
fondurilor europene 31 
decembrie 2015. Este necesară 
suplimentarea alocării pentru 
anul 2015 astfel încât lucrările 
să fie finalizate la la 31 
decembrie 2015 şi să nu 
acoperim cu bani de la bugetul 
de stat pierderea fondurilor 
europene. 
Sursa de finanțare: majorarea 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
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Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1423.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi Cod obiectiv 
1041 Varianta de ocolire Satu 
Mare 

Majorarea cu suma de 2.000 
mii lei a alocării pentru anul 
2015. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Andreea Paul PDL 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Proiectul variantei de ocolire 
Satu Mare are studiul de 
fezabilitate încă din 2006. 
Întrucât pentru regiunea de 
nord-vest nu sunt prevăzute 
construcții de autostrăzi sau 
drumuri expres care să preia 
din traficul greu care 
traversează localitățile, 
propunem alocarea acestei 
sume pentru revizuirea studiului 
de fezabilitate la ocolitoarea 
Satu Mare şi demararea 
lucrărilor. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
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privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

 

1424.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 
nerambursabile postaderare  
 

Majorarea cu suma de  23.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Dep.Roberta Anastase PDL 
Dep.Gheorghe Ialomițianu PDL 
Sen.Marius Neculoiu PNL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Autostrada Comarnic – Braşov 
este inclusă pe rețeaua TEN-T 
globală şi poate fi beneficiară 
de finanțări europene din 
fondurile nerambursabile. 
Având în vedere eşecul 
concesiunii propunem 
finanțarea revizuirii studiului de 
fezabilitate şi întocmirea cererii 
de finanțare pentru fonduri 
europene. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1425.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului/Capitol 
8401 Transporturi / Grupa 56 
Titlul VIII Proiecte cu finanțare 
din fonduri externe 

Majorarea cu suma de  45.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2015. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi modernizarea DN 
21 Slobozia-Brăila. Având în 
vedere traficul intens din zonă 
şi faptul că autostrada Buzău-

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
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nerambursabile postaderare  reducerea evaziunii fiscale  
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Brăila-Galați va fi finalizată 
după anul 2018, conform 
Master Planului General de 
Transport este necesară 
creşterea capacității rutei 
actuale. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 
 

1426.  Anexa nr3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 16.000 
mii lei pentru realizarea 
 studiului de fezabilitate al 
obiectivului de investiții 
"Autostrada Sudului " 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea studiului de 
fezabilitate privind construcția 
"Autostrăzii Sudului", inclusă în 
rețeaua centrală TEN-T 
începând cu 2014. Autostrada 
va lega capitala direct de 
Craiova, în această zonă fiind 
necesară infrastructura 
adecvată, care să lege Craiova 
de coridoarele europene şi care 
să permită uzinei Ford să 
producă şi să exporte la 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
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servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Marinică Dincă PDL 
Dep.Constantin Dascălu PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaților şi Senat 

capacitate maximă şi pentru 
dezvoltarea economică a 
regiunii S-V Oltenia. 
Sursa de finațare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 
 

1427.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50.000 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții 
"Centura de ocolire Craiova 
varianta Sud - DN56- DN 55- 
DN 6" 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 

Obiectiv de investiții necesar 
pentru decongestionarea 
traficului greu din Municipiul 
Craiova. 
Obiectiv de investiții deja 
contractat şi cu ordin de 
începere. 
Sursa de finațare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
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activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Marinică Dincă PDL 
Dep.Constantin Dascălu PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaților şi Senat 
 

economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1428.  Anexa nr3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 60.000 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiții 
"Consolidare şi amenajare 
scurgere ape DN 55 - km 
4+400 - 71+100 Craiova - 
Bechet " 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Marinică Dincă PDL 
Dep.Constantin Dascălu PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaților şi Senat 

Obiectiv de investiții necesar a 
se realiza datorită stării precare 
a sistemului rutier care pune în 
pericol siguranța circulației pe 
acest drum.  
Obiectiv de investiții aflat în 
procedură de licitație pentru 
adjudecarea constructorului. 
Sursa de finațare:  
Bugetul Secretariatul General al 
Guvernului şi Fondul de rezervă 
al Guvernului  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
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1429.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Cap.8401/grupa 51/ titlul VI/art. 
01/alin. 28 
 
 
 
 

 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului cu suma 
de 60.000 mii lei pentru 
reabilitarea DN 17C 
sector/tronson Bistrița-Năsăud, 
județul Bistrița-Năsăud.  
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Ioan Oltean PDL 
Dep.Stelian Dolha PNL 
Sen.Cristian Florian PDL 
Sen.Dorin Dobra PNL 
Grupurile Parlamentare PDL şi 
PNL din Camera Deputaților şi 
Senat  
 

DN 17C se află într-o avansată 
stare de degradare, 
impunându-se reabilitarea de 
urgență.  
Sursa de finanțare: 
Buget de stat, finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 
 

1430.  Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa 3/13/02 
Cap.8401/grupa 51/ titlul VI/art. 
01/alin. 28 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Secretariatului 
General al Guvernului cu suma 
de 190.000 mii lei pentru 
reabilitarea DN 17D 
sector/tronson Beclean-Valea 

DN 17D se află într-o avansată 
stare de degradare. Se impune 
reabilitarea de urgență pe 
tronsonul Beclean - Valea 
Mare, iar pentru Tronsonul 
Valea Mare – Lim, Județul 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
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Mare, județul Bistrița-Năsăud şi 
modernizare sector/tronson 
Valea Mare – Lim, Județul 
Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Ioan Oltean PDL 
Dep.Stelian Dolha PNL 
Sen.Cristian Florian PDL 
Sen.Dorin Dobra PNL 
Grupurile Parlamentare PDL şi 
PNL din Camera Deputaților şi 
Senat  
 

Suceava, se impune 
modernizarea acestuia, fapt ce 
ar contribui la dezvoltarea fără 
precedent a zonei de nord, nu 
doar a județului Bistrița- 
Năsăud, ci mai ales a întregii 
zone de nord a României.   
Sursa de finanțare: 
Buget de stat, finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 
 

1431.  Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa 3/13/29 
COD OBIECTIV 1122 

Se propune alocarea sumei de 
55.000 mii lei pentru 
demararea lucrărilor la 
obiectivul de investiții Pasaj 
suprateran pe DJ 602 Centura 
Bucureşti – Domneşti. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 

În fişa obiectivului de investiții 
este prevăzută suma de 5.000 
mii lei. Valoarea totală este de 
248.894 mii lei. Investiția va fi 
demarată în 2015, motiv pentru 
care este necesară alocarea 
unei sume corespunzătoare 
primului stadiu de execuție a 
lucrărilor. 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
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şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Gheorghe Udriste PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/5001/51/02/13 cu 
suma de 50.000 mii lei.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1432.  Anexa nr. 3/13/20/Secretariatul 
General al Guvernului/ 

Suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru realizarea 
şoselei de centura a 
municipiului Huşi cu suma de 
44 000 mii lei, jud Vaslui 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât nu este indicată sursa 
de finanţare. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sen.Dan Mihai Marian PDL 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1433.  Anexa 3/13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Anexa nr. 3/13/29 

Suplimentarea bugetului Anexei 
3/13 Secretariatul General al 
Guvernului pentru realizarea 
şoselei de centura a 
municipiului Bârlad cu suma 
de 44 000 mii lei, jud. Vaslui  
 
S  
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
en.Dan Mihai Marian PDL 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților  
 
  

 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât nu este indicată sursa 
de finanţare. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1434.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 

Propunem includerea în 
programul de investiții pe anul 
2014 şi a acestei variante de 

Construcția variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Variantă de ocolire Huedin 

ocolire cu suma de 40.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Máté András Levente 
UDMR 
Dep.Erdei D. István UDMR 
Sen.László Attila UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, iar autoritățile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 
şi întreține. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1435.  Anexa 3/13/29  
Secretariatul General al 
Guvernului  
COD OBIECTIV 415 
 
AUTOSTRADA BRASOV-
CLUJ-BORS 
Propuneri 2015… 302.272 mii 
lei 

Propunem suplimentarea sumei 
prevăzute la nivelul creditelor 
de angajament 
AUTOSTRADA BRASOV-
CLUJ-BORS 
Propuneri 2015… 684.096 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 

Construcția autostrăzii 
Transilvania este un proiect 
demarat din 2004, de o 
deosebită importanță pentru 
legarea Capitalei României de 
alte capitale europene. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Grupurile parlamentare ale 
UDMR 
Dep.Erdei D. István UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1436.  Anexa 3/13/29  
Secretariatul General al 
Guvernului  
COD OBIECTIV 415 
 
AUTOSTRADA BRASOV-
CLUJ-BORS 
Propuneri 2015… 302.272 mii 
lei 

Propunem suplimentarea sumei 
prevăzute cu 500.000 mii lei 
pentru constructia sectiunii 3C 
Suplacu de Barcău – Borş 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Cseke Attila UDMR  

Suplimentarea fondurilor este 
necesară pentru finanțarea 
tronsonului Cluj-Napoca-
Oradea, o parte din acesta fiind 
deja aprobat, iar termenul de 
finalizare depăşit. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1437.  Anexa nr. 3/13/29  
Secretariatul General al 
Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Refacere şi consolidare DN 
19B Săcueni (jud. Bihor) – 
Nuşfalău (jud. Sălaj) 56 km 

Solicităm alocarea sumei de 
87.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

Starea drumului DN19B justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie de consolidare. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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1438.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
 
Modernizare DN 19E Biharea – 
Chiribiş 38,91 km  

Solicităm alocarea sumei de 
25.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

Starea drumului DN19E justifică 
suma solicitată, acesta având 
nevoie urgentă de lucrări de 
modernizare. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1439.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Variantă ocolitoare Salonta 

Solicităm alocarea sumei de 
20.000 mii lei 
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinație. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 

amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1440.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Variantă ocolitoare Valea lui 
Mihai 

Solicităm alocarea sumei de 
5.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Cseke Attila UDMR  

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinație. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 58 - 

Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 
 

completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1441.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Variantă ocolitoare Marghita 

Solicităm alocarea sumei de 
15.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinație. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
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Ministerului Transporturilor .  
 

1442.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
COD OBIECTIV 1079 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
Variantă ocolitoare Alesd Sud şi 
Nord 
Propuneri 2015....30.000 mii lei 

Solicităm suplimentarea sumei 
cu 20.000 mii lei  
Propuneri 2015...50.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinație. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1443.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
COD OBIECTIV 1086 
 
Reabilitare DN 76 (E79) Deva 
Oradea km 0+000-km 184+390 

Solicităm suplimentarea 
sumelor alocate lucrărilor de 
reabilitare cu suma cu 100.000 
mii lei pentru tronsonul 
Beius-Oradea (51km) 
Propuneri 2015…250.558 mii 

Lucrările, aprobate în anul 
2009, sunt mult întârziate față 
de program, iar drumul 
european este unul de 
importanță economică 
deosebită, legând un mare oraş 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Propuneri 2015...150.558 mii lei lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Cseke Attila UDMR  
Dep.Szabó Ödön UDMR  
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Biró Rozália UDMR  
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

de frontieră cu centrul şi cu 
sudul țării. DN 76 este aşadar 
un drum cu trafic intens şi greu, 
reabilitarea sa fiind de 
necesitate stringentă de mai 
mulți ani. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1444.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiții noi 
 
Construire drum expres Petea-
Satu Mare-Baia Mare 

Solicităm alocarea sumei de 
1.000.000 lei din bugetul SGG 
în vederea începerii lucrărilor 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 

Indicatorii tehnico-economici ai 
investiției a fost aprobați prin 
Hotărâre de Guvern, în baza 
SF şi PT, au fost începute 
exproprierile. Drumul ar crea un 
culoar pe direcția Est-Vest pe 
aliniamentul Petea (zonă de 
frontieră) – Satu Mare – Baia 
Mare – Suceava – Republica 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
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crt. 
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economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Erdei D. István UDMR 
Dep.Kereskényi Gábor UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
Sen.Pataki Csaba UDMR 

Moldova. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1445.  Anexa 3/13 Secretariatul 
General al Guvernului 
COD OBIECTIV 1041 
 
Varianta de ocolire a 
municipiului Satu Mare  
Propuneri 2015....2.000 mii lei 

Propunem suplimentarea sumei 
alocate acestei investiții cu 
200.000 mii lei 
 
Varianta de ocolire a 
municipiului Satu Mare  
Propuneri 2015....202.000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 

Investiția a fost aprobată în anul 
2012, iar amânarea acesteia 
afectează circulația în 
municipiul Satu Mare, traficul 
greu în prezent traversând 
centrul vechi. Pentru a devia 
traficul greu şi pentru a fluidiza 
circulația în oraş, este absolut 
necesară construcția acestei 
variante de ocolire. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
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servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Erdei D. István UDMR 
Dep.Kereskényi Gábor UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
Sen.Pataki Csaba UDMR 
 

540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1446.  Anexa 3/13/23 
Secretariatul General al 
Guvernului 
COD OBIECTIV 998 
 
Varianta ocolitoare a oraşului 
Târgu Mureş pe DN 13 si DN 
15 
Propuneri 2015 ...74.246 mii lei 
 
 

Propunem majorarea sumei 
alocate acestei investiții cu 
17.438 mii lei (creditul de 
angajament) 
Varianta ocolitoare a oraşului 
Târgu Mureş pe DN 13 si DN 
15 
Propuneri 2015 ...91.684 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Aprobarea investiției datează 
din anul 2009, iar realizarea 
investiției trenează, ceea ce 
îngreunează traficul în 
municipiul Târgu Mureş. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor Publice-Acțiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
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Dep.Borbély László UDMR 
Dep.Erdei D. István UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

şi energie a Senatului Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1447.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 51, ART 2 alin 
13, Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
22000 mii lei pentru finalizarea 
centurii ocolitoare a municipilui 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Ştefan Băişanu PNL 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 
 
 

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1448.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 51, ART 2 alin 
13, Dezvoltarea infrastructurii 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
5000 mii lei pentru 
modernizarea DN E85 Roman-

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
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rutiere 
 

Suceava Siret  
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Ştefan Băişanu PNL 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 
 

RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1449.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 51, ART 2 alin 
13, Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
6000 mii lei pentru executie 
studiu fezabilitate –autostrada 
Bucuresti- Siret  
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02 
 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Ştefan Băişanu PNL 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 
 
 

Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1450.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 51, ART 2 alin 
13, Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere 
 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
3000 mii lei pentru executie 
lucrări ruta ocolitoare a mun 
Suceava pe tronsonul 
Cumpărătura-Ipoteşti-Salcia 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Ştefan Băişanu PNL 
Grupurile Parlamentare  PNL 

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
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reunite 
 

Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1451.  Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13 / 
02, CAP 5001, 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute cu suma de 
500 mii lei pentru lucrări de 
întreținere la clădirile aflta in 
evidenta Directiei de Cultura a 
jud Suceava  
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Ştefan Băişanu PNL 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 
 

Sursa de finanțare: 
Secretariatul General al 
Guvernului, Anexa nr. 03/ 13/02 
 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1452.  Anexa nr. 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului / 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiții 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului / Departamentul 
pentru Proiecte de 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată 
de necesitatea asigurării plăților 
pentru contractele executate pe 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
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Străine, Parteneriat Public 
Privat şi Promovarea 
Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII 
Proiecte cu finanțare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare / Programe din 
Fondul de Coeziune (FC) 

Infrastructură, Investiții Străine, 
Parteneriat Public Privat şi 
Promovarea Exporturilor / 
Proiecte cu finanțare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare / Programe din 
Fondul de Coeziune (FC) cu 
suma de 1.000.000 mii lei. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen. Anca Boagiu - PDL 

Coridorul IV şi pentru 
asigurarea finanțării 
tronsoanelor relicitate şi 
contractate în condițiile în care 
2015 este ultimul an în care 
fondurile europene 
nereambursabile aferente 
exercițiului financiar european 
2007-2013 pot fi absorbite, iar 
România deja riscă să piardă 
1,7 miliarde de euro finanțare 
nerambursabilă europeana pe 
infrastructura. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcții şi a 
supra-accizei pe carburanți 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE)  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 68 - 

1453.  Anexa nr. 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului / 
Departamentul pentru Proiecte 
de Infrastructură, Investiții 
Străine, Parteneriat Public 
Privat şi Promovarea 
Exporturilor/ Capitol 
5001/Grupa 56/Titlul VIII 
Proiecte cu finanțare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala(FEDR) 
 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al 
Guvernului / Departamentul 
pentru Proiecte de 
Infrastructură, Investiții Străine, 
Parteneriat Public Privat şi 
Promovarea Exporturilor / 
Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala (FEDR) cu suma de 
700.000 mii lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen. Anca Boagiu - PDL 

Admiterea prezentului 
amedament este determinată 
de necesitatea creşterii gradului 
de absorbție a fondurilor 
europene în condițiile în care 
2015 este ultimul an în care 
fondurile europene 
nereambursabile aferente 
exercițiului financiar european 
2007-2013 pot fi absorbite, iar 
România deja riscă să piardă 
1,7 miliarde de euro finanțțare 
nerambursabilă europeana pe 
infrastructura. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcții şi a 
supra-accizei pe carburanți 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE)  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 69 - 

şi energie a Senatului 
1454.  Anexa  3/13/02/cap. 

5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
670.000 mii lei pentru  
continuarea lucrărilor la 
Autostrada Transilvania - 
 tronsonul  Cluj Vest - 
Mihăieşti (24 km) 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen. Alin Tişe PDL 
 

Lungime: 24 km 
Finanțare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 148,9 
milioane euro 
Stadiul actual: proiect aprobat 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1455.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
3.300.000 mii lei pentru  
continuarea lucrarilor la 
Autostrada  Transilvania -   
tronsoul Mihăieşti - Suplacu 
de Barcău si tronsonul 
Suplacu de Barcău – Borş 
 

Secțiunea Suplacu de Barcău 
– Borş 
Lungime: 64,5 km 
Finanțare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 245,3 
milioane euro 
Stadiu actual: realizat 47,2% 
Tronsonul Mihăieşti - 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 70 - 

Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen. Alin Tişe PDL 
 

Suplacu de Barcău 
Lungime: 76 km 
Finanțare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 488,5 
milioane euro 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1456.  Anexa  3/13/02/cap. 
5001/grupa51/art.02/alin.13 
 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru   
proiectul  Centura ocolitoare 
a municipiului Cluj-Napoca, 
tronsonul Calea Turzii – 
Borhanci şi Tronsonul Calea 
Turzii – Mănăştur (Centura 
ocolitoare Sud Cluj-Napoca) 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 

Pentru  finalizarea infrastructurii 
ocolitoare a municipiului Cluj-
Napoca, este imperios necesar 
să se finalizeze şi aceste 2 
tronsoane restante din varianta 
ocolitoare Sud, astfel încât să 
poată fi eliminat din oraş traficul 
greu şi cel de tranzit, care 
produc deteriorarea majoră a 
străzilor interne a căror valoare 
şi frecvență în reparații sunt 
foarte costisitoare pentru  

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
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industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen. Alin Tişe PDL 
 
 

municipiul Cluj-Napoca. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13- 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere cu suma de 100.000 mii 
lei 
Sursa de finanțare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1457.  Anexa nr. 3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 

 

Se propune suplimentarea 
bugetului Anexei 3/13 - 
Secretariatul General al 
Guvernului cu suma de 44 000 
mii lei pentru realizarea 
şoselei ocolitoare a 
municipiului Huşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de 
5.000 mii lei.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
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şi energie a Senatului 
 
Sen. Dan Mihai Marian  PDL  
 

Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 
 

de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1458.  Anexa nr. 3/13/29 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Anexei 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului cu suma de    44 
000 mii lei pentru realizarea 
şoselei ocolitoare a 
municipiului Bârlad. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
 Sen.Dan Mihai Marian PDL 
 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Sursa de finanțare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/13/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI cu suma de  
44 000 mii lei.  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1459.  Anexa 3/13/01/capitol Majorarea cu suma de Investiția este necesară pentru Membrii celor cinci Comisii, cu 
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5001/grupa 51/articol 02/aliniat 
13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

70.000.000 lei pentru 
modernizarea DN75 Lunca-
Turda, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Găvrilă Ghilea PDL 

asigurarea în bune condiții de 
trafic legătura dintre județele 
Bihor-Alba-Cluj şi accesul la 
Autostrada Transilvania. 
Sursa de finanțare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1460.  Anexa 3/13/01/capitol 
5001/grupa 51/articol 02/aliniat 
13 
Secretariatul General al 
Guvernului 

Majorarea cu suma de 1,185 
miliarde lei pentru continuarea 
lucrărilor de construire la 
Secțiunea 3C a Autostrăzii 
Transilvania, între Suplacu de 
Barcău şi Borş. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 

Stadiul de realizare a 
tronsonului 3C, în lungime de 
60 de km este de  circa 50%, 
investiția a fost abandonată în 
2012 şi în lipsa resurselor 
financiare pentru asigurarea 
pazei şi conservarea şantierelor 
lucrările de geniu au intrat în 
stadiul de degradare.  
Sursa de finanțare: majorarea 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
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industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Găvrilă Ghilea PDL  

veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1461.  Anexa 3/13/23 
Secretariatul General al 
Guvernului 
PROIECTUL 7232 
 
REVIZUIRE STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU 
TÂRGU NEAMȚ - IAȘI – 
UNGHENI 
Propuneri 2015…26.304 mii lei 
 

Propunem suplimentarea sumei 
prevăzute cu 10.000 mii lei 
pentru revizuirea studiul de 
fezabilitate pentru tronsonul 
Târgu Neamţ - Târgu Mureş. 
REVIZUIRE STUDIU DE 
FEZABILITATE PENTRU 
TÂRGU NEAMȚ - IAȘI – 
UNGHENI 
Propuneri 2015…36.304 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 

Suplimentarea fondului este 
necesară pentru finanţarea 
revizuirii studiului de fezabilitate 
pentru întreaga autostradă 
Târgu Mureş - Iaşi – Ungheni, 
deoarece cheltuirea fondurilor 
publice pentru doar anumite 
secţiuni ale unor autostrăzi fără 
ca acestea să fie conectate la 
reţeaua deja existentă sau în 
curs de construire este 
ineficientă şi iraţională. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 

Membrii celor cinci comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
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privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen.Tánczos Barna UDMR 
Sen.Verestóy Attila UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 

generale 
 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 
 

1462.  Anexa nr. 3/13/22 Secretariatul 
General al Guvernului / 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională 
FEDR/ Varianta de ocolire 
TECUCI  
 

Suplimentarea bugetului 
DPIISPPPE (CNADNR) cu 
suma de 44.500 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului de 
investiţii nr. 2210 „Varianta de 
ocolire TECUCI (ANDR)”  
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Mircea Nicu Toader PDL 
Grupul parlamentar al PDL din 

Varianta de ocolire a 
Municipiului Tecuci reprezintă 
un obiectiv de investiţii în 
derulare cu impact economic şi 
social major, de interes 
regional. Lucrări demarate în 
anul 2011, care trebuiau 
finalizate încă din anul 2014. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor 
prevăzute la Anexa 
3/13/01/5000/55/ TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 

Membrii celor cinci comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Camera Deputaţilor activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  

1463.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Miercurea 
Ciuc 
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2015 a variantei de ocolire cu 
suma de 150.000 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Antal István UDMR 
Dep.Korodi Attila UDMR 
Dep.Moldován József UDMR 
Dep.Kelemen Hunor UDMR 
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Verestoy Attila UDMR 
Sen.Tánczos Barna UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 
 

Construcţia variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 
prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, iar autorităţile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 
şi întreţine.  
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

Membrii celor cinci comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 
 

1464.  Anexa nr. 3/13/29 Secretariatul 
General al Guvernului  
 

Propunem includerea în 
programul de investiţii pe anul 
2015 şi a acestei variante de 

Construcţia variantei de ocolire 
este absolut necesară pentru 
devierea traficului greu care în 

Membrii celor cinci comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Introducerea unei fişe de 
investiţii noi 
Variantă de ocolire Gheorghieni 

ocolire cu suma de 56.302 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Antal István UDMR 
Dep.Korodi Attila UDMR 
Dep.Moldován József UDMR 
Dep.Kelemen Hunor UDMR 
Dep.Erdei D. István UDMR  
Sen.Verestoy Attila UDMR 
Sen.Tánczos Barna UDMR 
Sen.Végh Alexandru UDMR 

prezent traversează municipiul 
şi conduce la degradarea 
străzilor, iar autorităţile locale 
nu au fonduri pentru a le repara 
şi întreţine. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 

amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 
 

1465.  Secretariatul General al 
Guvernului, cod obiectiv 364, 
anexa 3/13/29 pag. 36 
Capitolul: 8400 Transporturi 

 
 
 
 
 

 

Varianta ocolitoare a 
municipiului Suceava, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 

Necesitatea finalizării centurii 
de ocolire a Municipiului 
Suceava în anul 2015, întrucât 
în anul 2014 deşi exista 
alocaţia bugetară pentru 
terminarea acestui obiectiv, a 
fost reziliat contractul din vina 
constructorului. 
 
Sursa de finanţare din Fondul 

Membrii celor cinci comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 78 - 

servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Sen. Ovidiu Donţu PSD 
Sen. Neculai Bereanu PSD 
Dep. Gavril Mârza PSD 
Dep. Ioan Stan PSD 
Dep. Eugen Bejinariu PSD 
Dep. Eugen Uricec PSD 
Dep. Ovidiu Iane PSD 

de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 
Suma – 20.000.000 Ron  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

1466.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 
Capitol 8401 Transporturi 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale admiistraţiei 
publice locale, Art 01 
Transferuri curente, Alineat 28 
Întreţinerea infrastructurii rutiere  
 

Sa propune alocarea sumei de  
21.000 mii lei pentru lucrări de 
reabilitare pe sectorul de DN1 
în lungime de 5,93 km, 
intersecţia drumului naţional 
DN1 între km 232+324 şi km 
236+820,   Municipiul Făgăraş, 
judeţul Braşov. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 

În momentul de faţă segmentul 
de DN1 care ocoleşte 
municipiul Făgăraş prin nordul 
localităţii se află într-o stare 
avansată de degradare, 
resursele financiare ale 
municipiului fiind insuficiente 
pentru a susţine investiţia. 
Doresc să precizez că este 
vorba despre o investiţie  cu 
costuri reduse, nefiind necesare 
proceduri speciale pentru  
expropiere care să implice 
costuri suplimentare din partea 
statului, dar care ar aduce 
beneficii semnificative atât 
comunităţii locale, cât şi 
transportatorilor care 

Membrii celor cinci comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Daniel Zamfir PNL 
 

tranzitează zona. 
Menţionez că întreg traficul se 
desfăşoară prin interiorul 
municipiului Făgăraş 
neexistând o rută ocolitoare 
care se decongestioneze 
circulaţia, prin direcţionarea în 
special a traficului greu. 
Situaţia este una alarmantă, de 
aceea la nivelul comunităţii 
locale s-au demarat procedurile 
pentru instituirea prin Hotărâre 
a Consiliului Local a unei taxe 
de acces pentru autovehiculele 
grele, ca singură soluţie de 
finantare a lucrărilor de 
reparatie pe acest tronson. 
Peste 6000 de cetăţeni, 
locuitori ai Municipiului 
Făgăraş, au semnat pentru 
susţinerea acestei măsuri, fiind 
revoltaţi că reparaţiile trebuie 
plătite din bugetul local pentru 
reabilitarea infrastructurii rutiere 
distrusă de traficul greu, în timp 
ce CNADNR colectează sume 
importante din plata rovinietei. 
 Sursa de finanţare: 
Din suma prevăzută pentru 
anul 2015 în Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 8401 
Transporturi 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 

de sub autoritatea 
Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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între unităţi ale admiistraţiei 
publice local , Art 01 
Transferuri curente, Alineat 
28 Întreţinerea infrastructurii 
rutiere  
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

1467.  Anexa 3/13 
Secretariatul General al 
Guvernului 
 Capitol 8401 Transporturi 
Grupa 51 Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale admiistraţiei 
publice locale, Art 01 
Transferuri curente, Alineat 28 
Întreţinerea infrastructurii rutiere  
 

Se propune suplimentarea 
sumei de 311.209 mii  lei 
prevăzută în Bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului la Capitolul 8401 
Transporturi, Grupa 51 Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
admiistraţiei publice locale, Art 
01 Transferuri curente, Alineat 
28 Întreţinerea infrastructurii 
rutiere, cu suma de 284.248 mii 
lei. 
 
Autori: Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 

Suma solicitată, care reprezintă 
diferenţa între execuţia 
preliminată la acest capitol 
pentru anul 2014 şi alocarea 
bugetară pentru anul 2015, este 
necesară pentru a acoperi 
finanţarea lucrărilor de 
siguranţă rutieră şi fluidizarea 
traficului la nivel naţional. 
România se află pe primul loc 
în Europa în ceea ce priveşte 
numărul de accidente rutiere 
mortale (92 de decese la 1 
milion de persoane, faţă de 101 
decese la 1 milion de persoane 
în 2012 şi 117 decese la 1 
milion de persoane în 2011), 
conform datelor publicate în 

Membrii celor cinci Comisii, cu 
votul majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare nu 
este indicată  concret. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat potrivit 
prevederilor art. 9 alin.(1)  din 
Ordonanţa de urgentă a 
Guvernului nr.86/2014 privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administraţiei publice centrale si 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative, CNADNR a trecut 
de sub autoritatea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 
 
Dep.Mihai Lupu PNL 
Dep.Daniel Zamfir PNL 
Dep.Florin Ciurariu PNL 
Dep.Dan Simedru PNL 
Dep.Costin Gheorghe PNL 
Dep.Mircea Toader PDL 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Dep.Eusebiu- Manea Pistru-
Popa PDL  

luna martie 2014 de Comsiia 
Europeană. 
Având în vedere că unul dintre 
obiectivele asumate de 
CNADNR urmăreşte 
îmbunătăţirea sigurantei 
circulatiei rutiere considerăm că 
se impune suplimentarea sumei 
generale prevăzute pentru 
întreţinerea infrastructurii 
rutiere, astfel încât să acopere 
necesarul pentru astfel de 
lucrări. 
Sursa de finanţare: 
Sumele colectate din acciza 
suplimentară la combustibil 
destinate construcţiei 
infrastructurii rutiere 
 
RESPINS de Comisia pentru 
politică economică, reformă 
şi privatizare, Comisia pentru 
industrii şi servicii a Camerei 
Deputatilor ,    Comisia 
economică, industrii şi 
servicii Comisia pentru 
privatizare şi administrarea 
activelor statului 
Comisia pentru transporturi 
şi energie a Senatului 

Departamentului pentru 
Proiecte de Infrastructura, 
Investitii Straine, Parteneriat 
Public Privat si Promovarea 
Exporturilor sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor .  
 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/14 Ministerul Afacerilor Externe 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5100/subcapitol 01 
grupa 10/Titlul I cheltuieli de 
Personal 
 

Majorarea sumei din Anexa 
3/14 din Legea Bugetului de 
Stat cu suma de 10 milioane lei 
pentru cheltuielile cu personalul 
Ministerului de Afaceri Externe. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Solicit majorarea sumei în 
vederea suplimentării 
cheltuielilor cu personalul 
ambasadelor şi consulatelor 
aparţinând Ministerului de 
Afaceri Externe, datorita 
faptului că personalul consular 
este insuficient pentru a face 
faţă cerinţelor legate de natura 
serviciilor consulare având în 
vedere numeroasele comunităţi 
româneşte existente în afara 
graniţelor ţării. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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2.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente. 
 
 

Propun alocarea sumei de 
400 mii lei pentru înfiinţarea 
unui nou oficiu consular în 
Italia. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Italia localitatea 
Cagliari – necesar comunităţii 
româneşti în Comunitatea din 
Italia, zona Sardinia. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

3.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 

Propun alocarea sumei de 800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Italia. 
 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Italia localitatea 
Bari, unde exista un număr 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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cheltuieli curente Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

deosebit de mare de cetăţeni 
români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

4.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 400 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Italia. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Italia localitatea 
Piombino, unde exista un 
număr deosebit de mare de 
cetățeni români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
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prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

5.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Italia. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Italia localitatea 
Florenta, unde exista un număr 
deosebit de mare de cetăţeni 
români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
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definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

6.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001/grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 400 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Italia. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou consulat 
onorific în Italia localitatea 
Piombino, unde exista un 
număr deosebit de mare de 
cetăţeni români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

7.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 1200 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în 
Germania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular(prin transformarea 
consulatului onorific actual)  în 
Germania localitatea Stuttgart, 
unde exista un număr deosebit 
de mare de cetăţeni români. 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

8.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în 
Germania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi  
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Germania 
localitatea Frankfurt, unde 
exista un număr deosebit de 
mare de cetăţeni români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
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nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

9.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 400 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în 
Germania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou consulat 
onorific în Germania localitatea 
Nurenberg, unde exista un 
număr deosebit de mare de 
cetăţeni români si inclusiv avem 
sediul Mitropoliei Ortodoxe 
Romane a Germaniei, Europei 
Centrale si de Nord 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 
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10.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea 
Santa Cruz de Tenerife, unde 
exista un număr deosebit de 
mare de cetăţeni români din 
Insulele Canare. Faptul ca 
avem deja trei parohii în acel 
arhipelag aflat la mare distanta 
de continent, demonstrează 
deja prezenta romaneasca în 
zona. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

11.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea 
Almendralejo, unde exista un 
număr deosebit de mare de 
cetăţeni români. Menţionez 
faptul că la solicitarea românilor 
din localitate exista posibilităţi 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

de obţinere a unui spaţiu cu titlu 
gratuit din partea primăriei din 
localitate în condiţiile în care 
statul roman doreşte înfiinţarea 
unui oficiu consular pentru 
romanii din provincia 
Extreamdura. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

12.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 800 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea 
Palma de Mallorca, unde exista 
un număr deosebit de mare de 
cetăţeni români, precum si în 
celelalte insule baleare.  
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
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nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

13.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea 
Cuenca, unde exista un număr 
deosebit de mare de cetăţeni 
români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

14.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
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Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

nou oficiu consular în Spania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

consular în Spania localitatea 
Leon, unde exista un număr 
deosebit de mare de cetăţeni 
români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

15.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001/grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea 
Alicante, unde exista un număr 
deosebit de mare de cetăţeni 
români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
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politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

16.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea 
Valencia, unde exista un număr 
deosebit de mare de cetăţeni 
români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 13 - 

- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

17.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea A 
Coruna, unde exista un număr 
deosebit de mare de cetăţeni 
români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

18.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
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Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

nou oficiu consular în Spania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

consular în Spania localitatea 
Valladolid, unde exista un 
număr deosebit de mare de 
cetăţeni români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

19.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea 
Malaga, unde exista un număr 
deosebit de mare de cetăţeni 
români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
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politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

20.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea 
Cordoba, unde exista un număr 
deosebit de mare de cetăţeni 
români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

21.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea 
Lerida(Lleida), unde exista un 
număr deosebit de mare de 
cetăţeni români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 
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22.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Belgia. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea 
Anvers, unde exista un număr 
deosebit de mare de cetăţeni 
români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

23.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Spania. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Spania localitatea 
Leon, unde exista un număr 
deosebit de mare de cetăţeni 
români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

24.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Regatul 
Unit al Marii Britanii. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Regatul Unit al Marii 
Britanii localitatea 
Bristol, unde exista un număr 
deosebit de mare de cetăţeni 
români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
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completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

25.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Regatul 
Unit al Marii Britanii. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Regatul Unit al Marii 
Britanii localitatea 
Aberdeen, unde exista un 
număr deosebit de mare de 
cetăţeni români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

26.  Suma se introduce la Propun alocarea sumei de 500 Majorarea sumei în vederea restricţiile bugetare şi planurile 
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Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Regatul 
Unit al Marii Britanii. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Regatul Unit al Marii 
Britanii localitatea 
Liverpool, unde exista un 
număr deosebit de mare de 
cetăţeni români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

27.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Propun alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea unui 
nou oficiu consular în Regatul 
Unit al Marii Britanii. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui nou oficiu 
consular în Regatul Unit al Marii 
Britanii localitatea 
Southampton, unde exista un 
număr deosebit de mare de 
cetăţeni români. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
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Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

28.  Suma se introduce la 
Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr.3 / 14 / 01 
capitolul 5001./grupa 01 
cheltuieli curente 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Afacerilor Externe 
cu 4 milioane lei 
pentru repatrierea cetăţenilor 
români decedaţi în afara 
graniţelor ţării. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic 

Având în vedere existenta a 
numeroase cazuri de romani 
decedaţi în diaspora, 
neînhumaţi, ale căror corpuri se 
afla încă departe de casa, 
pentru repatrierea reprezintă o 
problemă semnificativa pentru 
România ca stat european. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
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crt. 
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completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

29.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa nr.3/14/01 capitolul 
5100/grupa 01 cheltuieli de 
personal 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru înfiinţarea 
Consulatului General la Miami, 
Florida - SUA 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui Consulat General 
la Miami, Florida 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea cu suma de 300 mii 
lei prevăzută la Anexa 
3/14/01/5000/20 Bunuri şi 
servicii 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
reglementărilor în vigoare 
fondurile prevăzute la titlul 
”Cheltuieli de personal” nu pot fi 
majorate pe seama altor titluri 
de cheltuieli având în vedere  
caracterul obligatoriu al ponderii 
în PIB al acestor cheltuieli  care 
în anul 2015 este de  6,8%. 
 

30.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa nr.3/14/01 capitolul 
5100/grupa 01 cheltuieli de 
personal 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru înfiinţarea 
Consulatului General la Atlanta, 
Georgia - SUA 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

Majorarea sumei în vederea 
înfiinţării unui Consulat General 
la Atlanta, Georgia 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea cu suma de 300 mii 
lei prevăzută la Anexa 
3/14/01/5000/20 Bunuri şi 
servicii 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul   
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
reglementărilor în vigoare 
fondurile prevăzute la titlul 
”Cheltuieli de personal” nu pot fi 
majorate pe seama altor titluri 
de cheltuieli având în vedere  
caracterul obligatoriu al ponderii 
în PIB al acestor cheltuieli  care 
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în anul 2015 este de  6,8%. 
31.  Ministerul Afacerilor Externe, 

Anexa nr.3/14/01 capitolul 
5100/grupa 01 cheltuieli de 
personal 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru realizarea 
misiunilor consulare itinerante 
în SUA de către misiunile 
diplomatice ale României 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

Majorarea sumei în vederea 
realizării misiunilor consulare 
itinerante în SUA de către 
misiunile diplomatice ale 
României 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea cu suma de 300 mii 
lei prevăzută la Anexa 
3/14/01/5000/20 Bunuri şi 
servicii 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
reglementărilor în vigoare 
fondurile prevăzute la titlul 
”Cheltuieli de personal” nu pot fi 
majorate pe seama altor titluri 
de cheltuieli având în vedere  
caracterul obligatoriu al ponderii 
în PIB al acestor cheltuieli  care 
în anul 2015 este de  6,8%. 

32.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa nr.3/14/01 capitolul 
5100/grupa 01 cheltuieli de 
personal 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru realizarea 
misiunilor consulare itinerante 
în Canada de către misiunile 
diplomatice ale României 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

Majorarea sumei în vederea 
realizării misiunilor consulare 
itinerante în Canada de către 
misiunile diplomatice ale 
României 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea cu suma de 300 mii 
lei prevăzută la Anexa 
3/14/01/5000/20 Bunuri şi 
servicii 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
reglementărilor în vigoare 
fondurile prevăzute la titlul 
”Cheltuieli de personal” nu pot fi 
majorate pe seama altor titluri 
de cheltuieli având în vedere  
caracterul obligatoriu al ponderii 
în PIB al acestor cheltuieli  care 
în anul 2015 este de  6,8%. 

33.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa nr.3/14/01 capitolul 
5100/grupa 01 cheltuieli de 
personal 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru realizarea 
misiunilor consulare itinerante 
în Australia de către misiunile 
diplomatice ale României 
 
Autori: 

Majorarea sumei în vederea 
realizării misiunilor consulare 
itinerante în Australia de către 
misiunile diplomatice ale 
României 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea cu suma de 300 mii 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
reglementărilor în vigoare 
fondurile prevăzute la titlul 
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Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

lei prevăzută la Anexa 
3/14/01/5000/20 Bunuri şi 
servicii 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

”Cheltuieli de personal” nu pot fi 
majorate pe seama altor titluri 
de cheltuieli având în vedere  
caracterul obligatoriu al ponderii 
în PIB al acestor cheltuieli  care 
în anul 2015 este de  6,8%. 

34.  Ministerul Afacerilor Externe, 
Anexa nr.3/14/01 capitolul 
5100/grupa 01 cheltuieli de 
personal 

Se propune alocarea sumei de 
120 mii lei pentru realizarea 
misiunilor consulare itinerante 
în Noua Zeelandă de către 
misiunile diplomatice ale 
României 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

Majorarea sumei în vederea 
realizării misiunilor consulare 
itinerante în Noua Zeelandă de 
către misiunile diplomatice ale 
României 
Sursa de finanţare Prin 
diminuarea cu suma de 300 mii 
lei prevăzută la Anexa 
3/14/01/5000/20 Bunuri şi 
servicii 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât potrivit 
reglementărilor în vigoare 
fondurile prevăzute la titlul 
”Cheltuieli de personal” nu pot fi 
majorate pe seama altor titluri 
de cheltuieli având în vedere  
caracterul obligatoriu al ponderii 
în PIB al acestor cheltuieli  care 
în anul 2015 este de  6,8%. 

35.  Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa 
3/14/01, Capitolul 5101, 
Grupa/Titlu 10 Cheltuieli de 
personal 

Alocarea sumei de 240 mii de 
lei pentru suplimentarea 
personalului Consulatului 
României de la Dubai, precum  
şi al Ambasadei României din 
Egipt. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Comunitatea cetăţenilor români 
din Emiratele Arabe Unite şi 
Egipt a solicitat în repetate 
rânduri suplimentarea 
personalului misiunii 
diplomatice din Emiratele Arabe 
Unite şi Egipt în vederea 
soluţionării cu operativitate a 
cererilor petiţionarilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat: 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
 
Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
 
- potrivit reglementărilor în 
vigoare fondurile prevăzute la 
titlul ”Cheltuieli de personal” nu 
pot fi majorate pe seama altor 
titluri de cheltuieli având în 
vedere  caracterul obligatoriu al 
ponderii în PIB al acestor 
cheltuieli  care în anul 2015 
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nr.3/38/01,Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 20 Titlul II Bunuri si 
servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 
Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
Anexa nr.3/53/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr.3/50/01  Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Consiliul Economic şi Social, 
Anexa nr.3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr.3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, 
Anexa 3/52/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

este de  6,8%. 
 
-fondurile alocate Autorităţii 
Naţionale Sanitar Veterinare și 
Siguranța Alimentelor, Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor 
Statului, Autorității Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Consiliului Economic şi Social, 
Autoritatății Electorale 
Permanente și Consiliului 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2015 în condiţiile  
impuse de situaţia economică 
existentă. 

36.  Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa 

Alocarea sumei de 50 mii de 
lei pentru reabilitarea clădirii 

Starea de degradare a clădirii 
Ambasadei României din Israel 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
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nr.3/14/01, Capitolul 5101, 
Grupa/Titlu 70 Cheltuieli de 
capital 

Ambasadei României la Tel 
Aviv, Israel. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

se accentuează într-un ritm 
accelerat. Lipsa unor lucrări de 
reabilitare a sediului ar conduce 
la apariţia unui risc pentru 
siguranţa personalului şi a 
cetăţenilor români care se 
adresează misiunii diplomatice. 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului  

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanțare. 

37.  Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa 
nr.3/14/01, Capitolul 5100, 
Grupa/Titlu 59 Titlul XI Alte 
cheltuieli 

Alocarea sumei de 500 mii de 
lei pentru instituirea 
Fondului de Rezervă pentru 
acordarea de sprijin românilor 
cu domiciliul sau reşedinţa în 
străinătate aflaţi în situaţii 
deosebite. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Există cazuri în care cetăţenii 
români cu domiciliul sau 
reşedinţa în străinătate se 
confruntă cu o serie de 
probleme pentru Soluţionarea 
cărora este nevoie de 
solidaritatea si sprijinul statului 
roman. De pilda, situaţiile în 
care lucrătorii romani sunt 
supuşi unor forme de presiune 
si abuz din partea angajatorului 
străin (neplata drepturilor 
salariale, condiţii de munca si 
cazare care diferă de cele 
negociate iniţial etc.) sau 
cazurile în care femeile 
românce sunt victime ale 
violentei domestice în 
străinătate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat: 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
 
-- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară  prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 
 
-fondurile alocate Autorităţii 
Naţionale Sanitar Veterinare și 
Siguranța Alimentelor, Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor 
Statului, Autorității Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Consiliului Economic şi Social, 
Autoritatății Electorale 
Permanente și Consiliului 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor au fost 
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nr.3/38/01,Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 20 Titlul II Bunuri si 
servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 
Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
Anexa nr.3/53/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr.3/50/01  Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Consiliul Economic si Social, 
Anexa nr.3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr.3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, 
Anexa 3/52/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2015 în condiţiile  
impuse de situaţia economică 
existentă. 

38.  Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa 

Alocarea sumei de 350 mii de 
lei  pentru demararea 

Activităţile educative şi artistice 
întreprinse de Centrele 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
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nr.3/14/01, Capitolul 6700, 
Grupa/Titlu 20, Titlul II Bunuri si 
servicii 

procesului de instituire a 
Centrelor Comunitare 
Românesti în statele în care 
sunt înregistraţi cel puţin 5.000 
de cetăţeni români. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Comunitare Românesti vor 
contribui la promovarea 
patrimoniului cultural şi istoric 
naţional.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat: 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa 
nr.3/38/01,Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 20 Titlul II Bunuri si 
servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 
Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
Anexa nr.3/53/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr.3/50/01  Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Consiliul Economic si Social, 
Anexa nr.3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr.3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
Consiliul Naţional de 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
 
-- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară  prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 
 
-fondurile alocate Autorităţii 
Naţionale Sanitar Veterinare și 
Siguranța Alimentelor, Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor 
Statului, Autorității Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Consiliului Economic şi Social, 
Autoritatății Electorale 
Permanente și Consiliului 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2015 în condiţiile  
impuse de situaţia economică 
existentă. 
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Soluţionare a Contestaţiilor, 
Anexa 3/52/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

39.  Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa 
nr.3/14/01, Capitolul 5100, 
Grupa/Titlu 59 Alte Cheltuieli 

Alocarea sumei de 50 mii de 
lei pentru sprijinirea 
organizaţiilor cetăţenilor 
israelieni originari din România. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Românii din Israel au solicitat în 
repetate rânduri sprijin pentru 
organizaţiile lor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat: 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa 
nr.3/38/01,Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 20 Titlul II Bunuri si 
servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 
Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
Anexa nr.3/53/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr.3/50/01  Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Consiliul Economic si Social, 
Anexa nr.3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
 
-- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară  prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 
 
-fondurile alocate Autorităţii 
Naţionale Sanitar Veterinare și 
Siguranța Alimentelor, Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor 
Statului, Autorității Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Consiliului Economic şi Social, 
Autoritatății Electorale 
Permanente și Consiliului 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2015 în condiţiile  
impuse de situaţia economică 
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curente 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr.3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, 
Anexa 3/52/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

existentă. 

40.  Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa 
nr.3/14/01, Capitolul 5100, 
Grupa/Titlu 70 Cheltuieli de 
capital 

Alocarea sumei de 250 mii de 
lei în vederea modernizării 
spaţiului de aşteptare la 
ghişeele misiunilor diplomatice 
din Qatar, Egipt, Emiratele 
Arabe Unite, Liban, Maroc, 
Tunisia. 
 
Autori: 
Comisiile pentru politică externă 
a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, 
Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Ambasadele şi Consulatele 
României reprezintă, în primul 
rând, imaginea ţării peste 
hotare. Pentru îmbunătăţirea 
imaginii instituţionale, dar şi 
pentru asigurarea unui confort 
minimal se recomandă 
reorganizarea spaţiului 
misiunilor diplomatice 
(suplimentarea numărului de 
scaune, achiziţionarea unor 
dozatoare cu apă, a unor 
copiatoare etc.). 
Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat: 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa 
nr.3/38/01,Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 20 Titlul II Bunuri si 
servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 

restricţiile bugetare şi planurile 
MAE de a reglementa domeniul 
Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
 
-- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară  prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 
 
-fondurile alocate Autorităţii 
Naţionale Sanitar Veterinare și 
Siguranța Alimentelor, Autorităţii 
pentru Administrarea Activelor 
Statului, Autorității Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Consiliului Economic şi Social, 
Autoritatății Electorale 
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Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 
Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
Anexa nr.3/53/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr.3/50/01  Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Consiliul Economic si Social, 
Anexa nr.3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr.3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, 
Anexa 3/52/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
RESPINS de Comisiile pentru 
politică externă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului 

Permanente și Consiliului 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2015 în condiţiile  
impuse de situaţia economică 
existentă. 

41.  Ministerul Afacerilor 
Externe, Anexa nr. 3 / 14 / 02 

capitolul 6701./ /grupa 59/Titlul  
X1 Alte cheltuieli /articol 07 

 

Propun alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru 
Departamentul Politici pentru 
Relaţia cu Românii de 
Pretutindeni 

Suma este necesara pentru 
finantarea proiectelor depuse in 
cadrul celor cinci programe 
existente la Departamentul 
Politici pentru Relaţia cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere, deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
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Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziția Guvernului  
 
Autori: 
Comisia românilor de 
pretutindeni a Senatului şi 
Comisia pentru comunităţile de 
români din afara graniţelor ţării 
a Camerei Deputaţilor 
Deputat Aurelian Mihai 
Neafiliat politic 

Românii de Pretutindeni: 
1. Cultură – „Constantin 
Brâncuşi” 
2. Mass–media – „Mihai 
Eminescu” 
3. Educaţie – „Nicolae Iorga” 
4. Spiritualitate şi tradiţie – 
„Andrei Şaguna” 
5. Societate civilă – “ Dimitrie 
Gusti” 
 
 
 

dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 alin. (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- construcţia bugetară pentru 
anul 2015 a fost dimensionată 
în concordanţă cu politica 
bugetară prudentă şi echilibrată 
cu obiective şi priorităţi bine 
definite, în vederea respectării 
ţintelor bugetare asumate. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/15 Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
National de Dezvoltare Locala 
b. Subprogramul 
‘’Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor’’ 

Majorarea cu suma de  
6297874 mii lei pentru  
proiectul ‘’Plan integrat de 
dezvoltare urbană a Parcului 
Victoria din municipiul 
Tulcea, judeţ Tulcea.’’ 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Vasile Gudu, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

Existenţa dificultăţilor financiare 
cu care se confruntă 
administraţia locală a 
municipiului Tulcea face 
imposibilă derularea acestui 
proiect.Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente. 
Sursa de finanţare:   
-majorarea veniturilor bugetare 
prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum şi din colectarea 
impozitelor  şi taxelor restante 
şi actuale stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

2.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/32 - 
Reabilitarea termica a 
cladirilor de locuit 

Se alocă suma de 18.000 mii 
lei pentru reabilitarea termică 
a clădirilor din municipiul 
Tulcea, judeţ Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

La primăria municipiului  
Tulcea, judeţul Tulcea s-au 
primit cereri pentru reabilitarea 
termică a clădirilor. Se solicită 
admiterea amendamentului 
pentru că primăria nu dispune 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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 amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Vasile Gudu, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

de resurse financiare suficiente. 
Sursa de finanţare:   
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   
 

se suportă redistribuirea  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2015, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
50,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se poate 
asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu regulamentele 
şi procedurile de accesare a 
acestor fonduri şi în condiţiile 
stabilite prin documentele 
procedurale specifice 
implementării programelor 
operaţionale. 

3.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/06 - 

Se alocă suma de 8394,6 mii 
lei a sumelor prevăzute 
pentru lucrări de investiţii şi 
modernizare a punctelor 

Având în vedere existenţa 
dificultăţilor financiare cu care 
se confruntă administraţia 
locală a municipiului Tulcea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Retehnologizarea centralelor 
termice si electrice 
de termoficare 
 

termice, respectiv a 
centralelor termice din 
municipul Tulcea, judeţ 
Tulcea 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Vasile Gudu, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru demararea acestui 
proiect, se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
primăria municipiului nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente. 
 Sursa de finanţare:   
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea  sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suportă redistribuirea  
- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 462/2006 pentru 
aprobarea programului 
"Termoficare 2006 - 2015 
căldură şi confort" acordarea 
fondurilor de la bugetul de stat 
se realizează în baza aprobării 
proiectelor de către Comisia 
interministerială de coordonare 
a programului "Termoficare 
2006 - 2015 căldură şi confort". 
 

4.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţie 
Publică 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
National de Dezvoltare Locala 
b. Subprogramul 
’’Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor’’ 

Se alocă suma de 4443,588 
mii lei pentru reabilitarea 
 clădirii şcolii Constantin 
Găvenea   din municipiul 
Tulcea, judeţul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Vasile Gudu, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Majorarea sumei este necesară 
în vederea finanţării lucrărilor 
de investiţii pentru oferirea unor 
condiţii decente necesare 
desfăşurării activităţii 
educaţionale. 
Sursa de finanţare:   
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei  
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

5.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţie 
Publică 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
National de Dezvoltare Locala 
b. Subprogramul 
’’Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor’’ 
 

Se alocă suma de 7533,554 
mii  lei pentru reabilitarea 
căminului internat şi a 
cantinei sociale  a Colegiului 
Brad Segal din   municipiul 
Tulcea, judeţul Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Vasile Gudu, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Majorarea sumei este necesară 
în vederea finanţării lucrărilor 
de investiţii pentru oferirea unor 
condiţii decente necesare 
desfăşurării activităţii  sociale şi 
educaţionale. 
Sursa de finanţare:   
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea 
 

6.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţie 
Publică 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
National de Dezvoltare Locala 

Se alocă suma de 1113,883 
mii  lei pentru reabilitarea 
clădire corp B, Liceul de Artă,  
din municipul Tulcea, judeţ 
Tulcea. 

Majorarea sumei este necesară 
în vederea finanţării lucrărilor 
de investiţii pentru  
desfăşurarea în condiţii optime 
a procesului educativ. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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b. Subprogramul 
‚’Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor’’ 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Vasile Gudu, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare:   
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   
 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

7.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţie 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
National de Dezvoltare Locala 
b. Subprogramul 
’’Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor’’ 

Se alocă suma de 1771,731 
mii  lei pentru reabilitarea 
cantinei Liceului Pedagogic 
din municipul Tulcea, judeţ 
Tulcea. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Gudu Vasile 

Majorarea sumei este necesară 
în vederea finanţării lucrărilor 
de investiţii pentru oferirea unor 
condiţii decente necesare 
desfăşurării activităţii sociale. 
Sursa de finanţare:   
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei  
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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 Grupul Parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

8.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
National de Dezvoltare Locala 
a.Subprogramul’’Modernizare
a satului românesc.’’ 

Se alocă suma de 1557,922 
mii lei pentru implementarea 
proiectului “Sistem public 
centralizat de canalizare a 
apelor uzate menajere şi 
staţie de epurare a efluentului 
uzat menajer” în comuna 
Carcaliu, judeţul Tulcea 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Vasile Gudu, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma de 1557,922 mii lei 
reprezintă 25% din valoarea 
totală a cheltuielilor eligibile 
partea de cofinanţare care 
revine comunei Carcaliu. 
Se solicită admiterea 
amendamentului pentru că 
primăria comunei Cracaliu nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru implementarea 
proiectului “Sistem public 
centralizat de canalizare a 
apelor uzate menajere şi staţie 
de epurare a efluentului uzat 
menajer ’’  
Sursa de finanţare:   
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 5001/ 
Titlu 01 – Cheltuieli curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
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redistribuirea 
 
 

9.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 11.592 mii lei pentru 
„Consolidare versant şi 
modernizare DJ296, 
Botoşani-Cişmea-Roma, Km 
2+100-4+700” judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 8 - 

GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

10.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 9.650 mii lei pentru 
„Consolidare versant şi 
modernizare DJ296, Roma, 
Km 11+480-12+320” judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 9 - 

GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

11.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 25.272 mii lei pentru 
„Consolidare versant şi 
modernizare DJ296 Roma – 
Nicşeni, Km 14+000-15+380” 
judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 10 - 

GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

12.   
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 3.375 mii lei pentru 
„Consolidare versant şi 
modernizare DJ296 Nicşeni – 
Dorobanţi, Km 18+400-
18+950” judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Sursa de finanţare: OG 28 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 11 - 

ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

13.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 8.247 mii lei pentru 
„Consolidare versant şi 
modernizare DJ293, Dumeni – 
Havârna, Km 8+100-9+000” 
judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 12 - 

ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

14.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 3.705 mii lei pentru 
„Reabilitare pod pe DJ292, 
Km 4+980, peste râul Jijia, în 
localitatea Broscăuţi” judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 13 - 

ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

15.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 2.439,760 mii lei 
pentru „Reabilitare şi 
consolidare DJ 294, km 
0+000-1+200” judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 14 - 

ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

16.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 1.337,790 mii lei 
pentru „Consolidare drum 
judeţean DJ282, km 117+700-
118+100, localitatea Hăneşti” 
judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 15 - 

ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

17.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 12.214 mii lei pentru 
„Modernizare DJ293A, 
Viişoara-Cuza Vodă, km 
7+000-11+550 L =4,55 km” 
judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 16 - 

ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

18.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 24.923,817 mii lei 
pentru „Modernizare DJ208H, 
Vorona - Oneaga - Pădureni, 
km 21+450-34+150” judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 17 - 

ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

19.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 17.546,512 mii lei 
pentru „Modernizare DJ294B, 
Ştefăneşti - Murguţa – 
Dobârceni, km 2+400-13+010” 
judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 18 - 

ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

20.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 12.789,489 mii lei 
pentru „Modernizare DJ293, 
Coţuşca – Ghireni – DN24C, 
km 42+000-47+700” judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 19 - 

ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

21.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 8.191,175 mii lei 
pentru „Modernizare DJ291D, 
Ibăneşti - Cristineşti, km 
13+000-18+000” judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 

Obiectiv de investiţii de interes 
judeţean. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 20 - 

ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

22.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 888,850 mii lei 
pentru „Reabilitare şi 
consolidare DJ282B, km 
50+150-51+180” oraş 
Flămânzi, judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 

Obiectiv de investiţii de interes 
local. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 21 - 

ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

23.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 1.000 mii lei pentru 
„Construcţie pod de beton 
armat” comuna Santa Mare, 
judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
Comuna Santa Mare 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-

Obiectiv de investiţii de interes 
local major. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 22 - 

Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

24.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 3.170,130 mii lei 
pentru „Modernizare drum 
comunal DC23, km 5+700-
7+850, Năstase – Negreşti şi 
drum comunal DC23G, km 
0+000-1+000, Năstase - Păun” 
comuna Mihălăşeni, judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
Comuna Mihălăşeni 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-

Obiectiv de investiţii de interes 
local major. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 23 - 

Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

25.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 3.109,580 mii lei 
pentru „Modernizare drum 
comunal DC19, km 0+000-
3+200, DJ282 (Dângeni) – 
Dângeni-Buneni” comuna 
Dângeni, judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
comuna Dângeni 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Obiectiv de investiţii de interes 
local major. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 24 - 

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

de la care se suporta 
redistribuirea 
 

26.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 4.598,330 mii lei 
pentru „Modernizare drumuri 
de interes local, 4,900 km” 
comuna Dobârceni, judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
comuna Dobârceni 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv de investiţii de interes 
local major. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 25 - 

Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

27.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 5.043,370 mii lei 
pentru „Modernizare drum 
comunal DC52B, km 0+000-
3+800, Copălău (DJ208H) – 
Cerbu (DJ208H) şi construire 
pod de beton armat peste 
râul Miletin” comuna 
Copălău, judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
comuna Copălău 

Obiectiv de investiţii de interes 
local major. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 26 - 

judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

28.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 1.985,790 mii lei 
pentru „Realizare platformă 
de gunoi” comuna Ripiceni, 
judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 

Obiectiv de investiţii de interes 
local major. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 27 - 

comuna Ripiceni 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

29.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 1.994,727 mii lei 
pentru „Modernizare drumuri 
de interes local” comuna 
Ripiceni, judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 

Obiectiv de investiţii de interes 
local major. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 28 - 

lucrări 
comuna Ripiceni 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Cheltuieli curente  anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

30.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 2.977,108 mii lei 
pentru „Construcţie poduri 
pe drumurile comunale 
DC23D, DC23E, DC23F” 
comuna Ripiceni, judeţul 

Obiectiv de investiţii de interes 
local major. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
comuna Ripiceni 
judeţul Botoşani 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

31.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 4.888,820 mii lei 

Obiectiv de investiţii de interes 
local major. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

pentru „Modernizare drumuri 
de interes local 4,200 km” 
comuna Albeşti, judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
comuna Albeşti 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

32.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 

Obiectiv de investiţii de interes 
local major. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

de Dezvoltare Locală cu 
suma de 4.368,380 mii lei 
pentru „Modernizare drumuri 
de interes local 4,600 km” 
comuna Dersca, judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
comuna Dersca 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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33.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 5.943,310 mii lei 
pentru „Modernizare drum 
comunal DC32, km 0+000-
4+750 DN29D (Truşeşti) – 
Ionăşeni – DJ282A 
(Ionăşeni)” comuna Truşeşti, 
judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
comuna Truşeşti 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 

Obiectiv de investiţii de interes 
local major. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

34.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 4.258,360 mii lei 
pentru „Modernizare drum 
comunal DC31A, km 0+000-
4+560 Stăuceni - Tocileni” 
comuna Stăuceni, judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
comuna Stăuceni 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-

Obiectiv de investiţii de interes 
local major. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

35.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 400 mii lei pentru 
„Reabilitare prin asfaltare 
drum comunal DC73D (493 
m)” comuna Vârfu Câmpului, 
judeţul Botoşani 
 
Continuare lucrări 
comuna Vârfu Câmpului 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 

Drumurile săteşti sunt din 
pământ şi necesită viabilizare 
prin pietruire.  
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

36.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 5.020 mii lei pentru 
„Modernizare drum comunal 
DC18B (DN29-DJ296B) 
Plopenii Mici - Mihai Viteazu” 
comuna Ungureni, judeţul 
Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
comuna Ungureni 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social. 
 
 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

37.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 740 mii lei pentru 
„Construire Sală de sport” 
comuna Mihai Eminescu, 
judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
comuna Mihai Eminescu 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

redistribuirea 
 
 

38.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 18.000 mii lei pentru 
„Extindere reţea alimentare 
cu apă şi canalizare satele 
Babiceni, Broşteni, Cucuteni, 
Durneşti” comuna Durneşti, 
judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
comuna Durneşti 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

39.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 3.350 mii lei pentru 
„Extindere reţea de 
canalizare” oraş Darabani, 
judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
oraş Darabani 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

40.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 700 mii lei pentru 
„Construire Sediu Primarie” 
comuna Durneşti, judeţul 
Botoşani 
 
Continuare lucrări 
comuna Durneşti 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Continuare obiectiv de investiţii 
cu impact social. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

41.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 5.600 mii lei pentru 
„Alimentare cu apă în satele 
Hulub şi Dîngeni” comuna 
Dîngeni, judeţul Botoşani 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
comuna Dîngeni 
judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 

Continuare obiectiv de investiţii.  
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

42.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 9.430,670 mii lei 
pentru “Modernizare drumuri 
comunale şi de interes local 
în comuna Ştiubeni, judeţul 
Botoşani” 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
Comuna Ştiubeni 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

43.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 13.205,775 mii lei 
pentru “Alimentare cu apă a 
comunei Coţuşca-Localităţile 
Coţuşca, Puţureni, Nichiteni, 
Mihail Kogălniceanu, judeţul 
Botoşani” 
 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Comuna Coţuşca 
Judeţul Botoşani 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

44.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 7.854,36 mii lei 
pentru “Modernizare drumuri 
de interes local în comuna 
Păltiniş, judeţul Botoşani” 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social şi economic. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
Comuna Păltiniş 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

45.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 1.655,985 mii lei 
pentru “Construcţie cămin 
cultural Vorniceni, judeţul 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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Botoşani” 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Comuna Vorniceni 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Cheltuieli curente de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 
 

46.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 3.778,250 mii lei 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social şi economic. 
 
Sursa de finanţare: prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

pentru “Modernizare DC 68A 
în lungime de 3792 m sat 
Popeni, comuna Brăeşti, 
judeţul Botoşani” 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Comuna Brăeşti 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 

diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
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Deputaţilor şi Senat 
 

47.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 3.000 mii lei pentru 
“Construire cămin cultural în 
satul Fundu Herţii, comuna 
Cristineşti, judeţul Botoşani” 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Comuna Cristineşti Judeţul 
Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
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Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

48.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 510,880 mii  lei 
pentru “Construire pod în 
comuna Leorda, judeţul 
Botoşani” 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Comuna Leorda 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social şi economic. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
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Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

49.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/02 
5001/51/02/38/Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Suplimentarea sumelor 
alocate Programului Naţional 
de Dezvoltare Locală cu 
suma de 7.002,454 mii lei 
pentru “Modernizare drumuri 
prin asfaltare, sat Dumeni, 
comuna George Enescu, 
judeţul Botoşani” 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
Comuna George Enescu 
Judeţul Botoşani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social şi economic. 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/15/02/5001/01/ 
Cheltuieli curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
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Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

 

50.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 
 
 

Se alocă suma 2.685,705 mii 
lei pentru reabilitare reţea de 
străzi oraş exclusiv str. Gării, 
Pieţii, Plopilor - lungime 9,3 
km  şi amenajări parcări zona 
blocurilor – lungime 900 m, 
oraşul Tg-Cărbuneşti, judeţul 
Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Nevoia modernizării străzilor din 
oraş. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
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51.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 5.029,145 
mii lei pentru  corp de clădire 
Şcoala nr. 9, Săli de clasă, 
Şcoala Gimnazială, str. 
Trandafirilor,  nr. 39, oraşul 
Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Asigurarea unor condiţii 
decente în care să-şi 
desfăşoare activităţiile şcolare 
şi educative elevi ai  Şcolii nr.9, 
respectiv Şcolii Gimnaziale 
nr.39 din oraşul Tg-Cărbuneşti. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

52.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  

Se alocă suma de 2.248,420 
mii lei pentru  reabilitare 
sistem de alimentare cu apă - 
lungime14 km, sat 
Cărbuneşti-Sat, oraşul Tg-
Cărbuneşti, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 

Nevoia continuării investiţiilor în 
satul Cărbuneşti-Sat. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor. 

la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

53.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 13.232,85 
mii lei pentru modernizare 
drumuri de interes local – 
lungime 11,72 km, comuna 
Roşia de Amaradia, judeţul 
Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Nevoia modernizării drumurilor 
din comună. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 
 

54.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma 750 mii lei 
pentru realizarea obiectivului: 
consolidare şi refacere drum 
comunal DC 29B - lungime 70 
m, DC 29 Ruget - lungime 700 
ml şi Ds 33 Ruget -lăţime 5m, 
lungime 20m şi o altă 
porţiune de 6m  lăţime şi 25m 
lungime din comuna Roşia de 
Amaradia, judeţul Gorj, 
aprobat prin  Hotărârea 
adoptată de Comitetul 
Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Gorj în data de 
26.04.2013 şi înaintată către 
Ministerul Afacerilor Interne 
anexată de proiectul de 
Hotărâre de Guvern, notă de 
fundamentare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Necesitatea refacerii 
infrastructurii afectate de 
inundaţiile din perioada 03-
08.04.2013. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
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Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

55.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 15.343,24 
mii lei pentru construcţie 
sistem de canalizare şi tratare 
a apelor uzate, lungime 14 km 
din comuna Roşia de 
Amaradia, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Nevoia continuării investiţiilor în 
zonă. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

56.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  

Se alocă suma  4.500 mii lei 
pentru reţea de canalizare şi 
staţie de epurare în sistem 
centralizat în satele Didileşti 
şi Vâlceaua – lungime 6,75 
km, comuna Cîlnic, judeţul 
Gorj. 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 
 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

57.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 3.500 mii 
lei pentru reţea de canalizare 
şi staţie de epurare în sistem 
centralizat în satele 
Hodoreasca şi Pieptani – 
lungime 6 km, comuna Cîlnic, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Camera Deputaţilor avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

58.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 1.295 mii 
lei pentru înfiinţare centru 
pentru îngrijirea copiilor tip 
after school, în comuna 
Cîlnic, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

59.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 

Se alocă suma de 9.054,775 
mii lei pentru modernizare 
drumuri stradale în satele: 
Scoarţa, Copăcioasa, Pişteşii 
din Deal, Bobu, Lazuri şi 

Necesitatea îmbunătăţirii 
infrastructurii rutiere are ca 
scop dezvoltarea economică şi 
socială durabilă a spaţiului 
rural. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Lintea, lungimea totală de 
9,030 km, comuna Scoarţa, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

60.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 110 mii lei 
pentru modernizare 
alimentare cu apă potabilă-
montare staţie de pompare în 
satul Lazuri, comuna Scoarţa, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 

Nevoia montării unei staţii de 
pompare pentru a asigura apă 
potabilă în satul Lazuri 
deoarece este situat la cea mai 
mare altitudine din comuna 
Scoarţa, motivul care face 
imposibilă distribuţia alimentării 
cu apă; satul Lazuri dispune de 
conducte. 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

curente finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

61.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 8.210 mii 
lei pentru extindere sistem de 
colectare, epurare şi 
evacuare ape uzate – lungime 
16,166 km, comuna Dăneşti, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 
de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

62.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se alocă suma de 8.470 mii 
lei pentru canalizare 
menajeră şi staţie de epurare 

Modernizarea zonelor rurale 
prin asigurarea unor condiţii 
corespunzătoare standardelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

ape uzate menajere în satele: 
Brătuia, Tîrculeşti, Trocani – 
lungime 7,879 km, comuna 
Dăneşti, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

de calitate din comunităţile 
urbane şi reducerea decalajului 
de dezvoltare dintre mediul 
rural şi urban. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

63.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 4.276,582 
mii lei pentru canalizare 
menajeră – lungime 5,6 km, 
sat Stejari, comuna Stejari, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Nevoia continuării investiţiilor în 
zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 
 

64.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru finalizare, 
reabilitare, extindere şi 
modernizare sistem rutier de 
străzi - lungime 6 km, oraşul 
Turceni, judeţul Gorj, 
contract de finanţare 
înregistrat la Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice sub nr. 
6925/30.10.2014. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Nevoia de finalizare a investiţiei 
în curs de derulare. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
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65.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 2.500 mii 
lei pentru înfiinţare reţea de 
canalizare – lungime 6 km, în 
satul Murgeşti, oraş Turceni, 
judeţul Gorj, contract de 
finanţare nr. 10714/28.08.2014 
înregistrat la Administraţia 
Fondului de Mediu. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Nevoia de finalizare a investiţiei 
în curs de derulare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 

66.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru realizarea a 40 de 
unităţi locative sociale în 
oraşul Turceni, judeţul Gorj, 
contract înregistrat la 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice nr.82315/15.10.2014. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Nevoia continuării investiţiilor în 
zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 
 

67.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 900 mii lei 
pentru finalizarea proiectului: 
Alimentare cu apă satele 
Radoşi-Cărpiniş – lungime 20 
km, comuna Crasna,  judeţul 
Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Nevoia continuării investiţiilor în 
zonă. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
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se suporta redistribuirea 
 

68.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 5.445,360 
mii lei pentru asfaltare 
(modernizare) străzi laterale - 
lungime 7,414 km, oraş 
Ţicleni, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Nevoia continuării investiţiilor în 
zonă. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

69.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 2.172,730 
mii lei pentru extindere reţea 
alimentare cu apă – lungime 
980 m şi canalizare  – 
lungime 7,271 km, pe 6 străzi 
şi alei, oraş Ţicleni, judeţul 
Gorj. 
 

Nevoia continuării investiţiilor în 
zonă. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

70.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 150 mii lei 
pentru reabilitare clădire 
(fostul cinematograf), oraş 
Ţicleni,  judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Stadiul avansat de degradare a 
clădirii. Cladirea reabilitată va fi 
folosită pentru amenajarea unei 
făbricuţe de confecţii textile, în 
vederea creării de locuri de 
muncă. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

71.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 110  mii lei 
pentru reabilitare dispensar, 
oraş Ţicleni, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Stadiul avansat de degradare a 
clădirii. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

72.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 

Se alocă suma de 2.445 mii 
lei pentru reabilitare locuinţe 
sociale P+4 Liceu Ţicleni (4 
etaje), oraş Ţicleni, judeţul 
Gorj. 
 

Nevoia continuării investiţiilor în 
zonă. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal de 
finanţare în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
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Dezvoltare Locală  
 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

73.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 1.955 mii 
lei pentru staţie de epurare 
ape uzate, oraş Rovinari, 
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Nevoia finalizării investiţiei în 
curs de derulare. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
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74.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 1.778 mii 
lei pentru reabilitare, 
modernizare şi echipare 
centru social rezidenţial B2, 
oraş Rovinari, judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Stadiul avansat de degradare a 
clădirii. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care de la care 
se suporta redistribuirea 
 

75.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02/5001/51/02/38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală  
 

Se alocă suma de 43.100 mii 
lei pentru reabilitare termică 
42 blocuri, oraş Rovinari,  
judeţul Gorj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Nevoia continuării investiţiilor în 
zonă. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea sumelor pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Capitolul 5001/01/Cheltuieli 
curente 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal de 
finanţare în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Niculina Mocioi 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

76.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 
 
 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
4500 mii lei pentru realizare 
obiectiv  sistem centralizat de 
canalizare ape uzate 
menajerere Nanov, comuna 
Nanov judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Lucian Militaru, deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv  
extindere reţea de canalizare 
comuna Nanov, judetul 
Teleorman 
 
Se diminuează cu suma de 
4500 mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la de la 
care se suporta redistribuirea 
 

77.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
2500 mii lei pentru realizare 
obiectiv  modernizare 

pentru realizare obiectiv  
modernizare drumuri comunale  
comuna Nanov, judeţul 
Teleorman 
Se diminuează cu suma de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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drumuri comunale  comuna 
Nanov, judeţul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Lucian Militaru, deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

2500 mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

78.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
1800 mii lei pentru realizare 
obiectiv  modernizare drum 
comunal  comuna Nanov, 
judeţul Teleorman 
Autori, Lucian Militaru, 
deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv  
modernizare drum comunal  
comuna Nanov, judeţul 
Teleorman 
Se diminuează cu suma de 
1800 mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

79.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
300 mii lei pentru realizare 
obiectiv  :extindere scoala 
gimaziala Nanov,comuna 
Nanov, judetul Teleorman  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a 
SenatuluiLucian Militaru, 
deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

pentru realizare obiectiv  
:extindere scoala gimaziala 
Nanov,comuna Nanov, judetul 
Teleorman Se diminuează cu 
suma de 300 mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective 

80.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 

pentru realizare obiectiv  
:extindere 
primariaNanov,comuna Nanov, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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 anexa nr.03/15/02 
 

400 mii lei pentru realizare 
obiectiv  :extindere 
primariaNanov,comuna 
Nanov, judetul Teleorman  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a 
SenatuluiLucian Militaru, 
deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

judetul Teleorman 
Se diminuează cu suma de 400 
mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

81.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
150 mii lei pentru realizare 
obiectiv:reparatii capital 
biserica,,Sfintii Imparati 
Constantin si Elena” Nanov, 
comuna Nanov,judetul 
Teleorman  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

pentru realizare 
obiectiv:reparatii capital 
biserica,,Sfintii Imparati 
Constantin si Elena” Nanov, 
comuna Nanov,judetul 
Teleorman  
Se diminuează cu suma de 150 
mii lei  
 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal de 
finanţare în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a 
SenatuluiLucian Militaru, 
deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

82.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
250 mii lei pentru realizare 
obiectiv:realizare sistem 
centralizat alimentare cu apa 
.comuna Nanov, judetul 
Teleorman  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Lucian Militaru, deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare 
obiectiv:realizare sistem 
centralizat alimentare cu apa 
.comuna Nanov, judetul 
Teleorman  
Se diminuează cu suma de 250 
mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
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83.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
540mii lei pentru realizare 
obiectiv:continuare realizare 
baza sportive tip II comuna 
Plosca,judetul Teleorman  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a 
SenatuluiLucian Militaru, 
deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare 
obiectiv:continuare realizare 
baza sportive tip II comuna 
Plosca,judetul teleorman  
Se diminuează cu suma de 
540mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

84.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
12500mii lei pentru realizare 
obiectiv:modernizare drum 
communal Plosca-Urluiu prin 
asfaltare pe lungimea de 8 km 
comuna Plosca,judetul 
Teleorman 

pentru realizare 
obiectiv:modernizare drum 
communal Plosca-Urluiu prin 
asfaltare pe lungimea de 8 km 
comuna Plosca,judetul 
Teleorman  
Se diminuează cu suma de 
12500 mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Lucian Militaru, deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

CHELTUIELI CURENTE anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

85.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
6798,899mii lei pentru 
realizare obiectiv:alimentare 
cu apa a localitatii Plosca 
comuna Plosca,judetul 
Teleorman 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Lucian Militaru deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare 
obiectiv:alimentare cu apa a 
localitatii Plosca comuna 
Plosca,judetul Teleorman Se 
diminuează cu suma de 
6798,899mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 

86.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
8823,138mii lei pentru 
realizare obiectiv:canalizare a 
localitatii Plosca comuna 
Plosca,judetul Teleorman 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Lucian Militaru, deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

realizare obiectiv:canalizare a 
localitatii Plosca comuna 
Plosca,judetul Teleorman  
Se diminuează cu suma de 
8823,138mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 

87.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
1085mii lei pentru realizare 
obiectiv:modernizare  
infrastructura de acces catre 

realizare obiectiv:modernizare  
infrastructura de acces catre 
exploatatiile agricole din 
comuna Lisa,judetul Teleorman  
Se diminuează cu suma de 
1085mii lei  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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exploatatiile agricole din 
comuna Lisa,judetul 
Teleorman 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Lucian Militaru, deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE  

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

88.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
106 mii lei pentru realizare 
obiectiv:modernizare si 
renovare camin cultural Lisa, 
comuna Lisa,judetul 
Teleorman  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

realizare obiectiv:modernizare 
si renovare camin cultural Lisa, 
comuna Lisa,judetul Teleorman 
Se diminuează cu suma de 106 
mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 77 - 

Lucian Militaru, deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

89.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
7041mii lei pentru realizare 
obiectiv: sistem centralizat  
de canalizare ape uzate 
menajere satele Lisa si 
Vanatori, comuna Lisa, 
judetul Teleorman  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Lucian Militaru deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv: sistem 
centralizat  de canalizare ape 
uzate menajere satele Lisa si 
Vanatori, comuna Lisa, judetul 
Teleorman 
Se diminuează cu suma de 
7041 mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

90.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se suplimentează bugetul realizare obiectiv:lucrari Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 

Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
65 mii lei pentru realizare 
obiectiv:lucrari reparatii  
scoala gimnaziala Lisa 
judetul Teleorman 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Lucian Militaru,deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

reparatii  scoala gimnaziala Lisa 
judetul Teleorman 
 
Se diminuează cu suma de 65 
mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

91.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 
 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, la 
Subprogramul „Modernizarea 
satului românesc” pentru 
realizare extindere canalizare 
comuna  BABA ANA, satele: 
BABA ANA, CONDURATU, 
CIRESANU, cu suma de 3.600 
mii lei pentru realizare 

Pentru realizarea obiectivului de 
extindere extindere canalizare 
comuna  BABA ANA, satele: 
BABA ANA, CONDURATU, 
CIRESANU 
 
 
Se diminuează cu suma de 
3.600 mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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 obiectiv  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
George IONESCU, deputat 
PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

CHELTUIELI CURENTE Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 

92.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 
 
 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
1000 mii lei pentru realizare 
obiectiv  extindere reţea de 
canalizare Ceptura de jos, 
comuna Ceptura, judeţul 
Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
George IONESCU, deputat 
PDL 
Grupul parlamentar PDL din 

pentru realizare obiectiv  
extindere reţea de canalizare 
Ceptura de jos, comuna 
Ceptura, judeţul Prahova 
 
Se diminuează cu suma de 
1000 mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
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Camera Deputaţilor articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 

93.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 
 
 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
435 mii lei pentru realizare 
obiectiv  asfaltare drumuri 
locale(uliţe), comuna 
Ceptura, judeţul Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
George IONESCU, deputat 
PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv  
asfaltare drumuri locale(uliţe), 
comuna Ceptura, judeţul 
Prahova 
 
Se diminuează cu suma de 435 
mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 

94.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
50 mii lei pentru realizare 
obiectiv  amenajare trotuare, 
piste pentru biciclişti şi 
rigole, comuna Ceptura, 

pentru realizare obiectiv  
amenajare trotuare, piste pentru 
biciclişti şi rigole, comuna 
Ceptura, judeţul Prahova 
 
Se diminuează cu suma de 50 
mii lei  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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judeţul Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
George IONESCU, deputat 
PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 

95.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 
 
 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
1000 mii lei pentru realizare 
obiectiv  asfaltare drumuri 
interes local Ceptura de jos, 
comuna Ceptura, judeţul 
Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
George IONESCU, deputat 

pentru realizare obiectiv  
asfaltare drumuri interes local 
Ceptura de jos, comuna 
Ceptura, judeţul Prahova 
 
Se diminuează cu suma de 
1000 mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

96.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 
 
 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma de 
220 mii lei pentru realizare 
consolidare drum local, sat 
Rotari, punct Lupu, comuna 
Ceptura, judeţul Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
George IONESCU, deputat 
PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare consolidare 
drum local, sat Rotari, punct 
Lupu, comuna Ceptura, judeţul 
Prahova 
 
Se diminuează cu suma de 220 
mii lei  
 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

97.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, la 

Pentru realizarea obiectivului 
extindere sediu primărie 
Comuna Tinosu, Judeţul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 83 - 

 anexa nr.03/15/02 
 
 
 
 
 
 
 

Subprogramul „Regenerarea 
urbana a municipiilor si 
oraselor”; cu suma de 200 mii 
lei pentru realizare obiectiv  
extindere sediu primărie 
Comuna Tinosu, Judeţul 
Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
George IONESCU, deputat 
PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Prahova  
 
Se diminuează cu suma de 200 
mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

98.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
 anexa nr.03/15/02 
 
 
 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală, cu suma cu 
suma de 300 mii lei pentru 
realizare obievtiv 
„constructie dispensar uman 
în comuna Zimandu Nou, 
judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

pentru realizare obievtiv 
„constructie dispensar uman în 
comuna Zimandu Nou, judeţul 
Arad. 
 
 
Se diminuează cu suma de 300 
mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL, Grup 
parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

99.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală, cu suma de 
300 mii lei pentru realizare 
obiectiv modernizare străzi în 
oraşul Sebiş şi satele Sălăjeni 
şi Donceni, judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Pentru realizare obiectiv 
modernizare străzi în oraşul 
Sebiş şi satele Sălăjeni şi 
Donceni, judeţul Arad 
 
Se diminuează cu suma de 300 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
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redistribuirea 
 

100.  Legea bugetului de stat pe 
anul 2015 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimenteză bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu  suma de 
50 mii lei pentru realizare 
obiectiv „Construirea unui 
atelier de lucru la Liceul 
Teoretic Sebiş”,oraşulSebiş 
judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv „ 
Construirea unui atelier de lucru 
la Liceul Teoretic 
Sebiş”,oraşulSebiş judeţul Arad. 
 
Se diminuează cu suma de 50 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

101.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
30 mii lei pentru realizarea 
obiectivului „Construirea 
unei grădiniţe P+1    (cu 
program prelungit) în oraşul 

pentru realizarea obiectivului 
„Construirea unei grădiniţe P+1    
(cu program prelungit) în oraşul 
Sebiş”, judeţul Arad 
 
 
Se diminuează cu suma de 3 0 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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Sebiş”, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

mii lei  
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

102.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma  de 
100 mii lei pentru realizare 
obiectiv „modernizarea staţiei 
de epurare în oraşul Sebiş şi 
extinderea reţelei de 
canalizare în satele Prunişor, 
Donceni şi Sălăjeni oraşul 
Sebiş”, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

pentru realizare obiectiv 
„modernizarea staţiei de 
epurare în oraşul Sebiş şi 
extinderea reţelei de canalizare 
în satele Prunişor, Donceni şi 
Sălăjeni oraşul Sebiş”, judeţul 
Arad. 
 
 
Se diminuează cu suma de 100 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

103.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
350 mii lei pentru realizarea 
obiectivului „punte pietonală 
peste Crişul Alb ce leagă 
legătura între satul Joia Mare 
comuna Almaş şi satul 
Revetiş comuna Dieci, 
inclusiv halta CFR din satul 
Joia Mare”, judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 pentru realizarea obiectivului 
„punte pietonală peste Crişul 
Alb ce leagă legătura între satul 
Joia Mare comuna Almaş şi 
satul Revetiş comuna Dieci, 
inclusiv halta CFR din satul Joia 
Mare”, judeţul Arad 
 
Se diminuează cu suma de 350 
miilei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

104.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 

pentru realizarea obiectivului „ 
rebilitarea Grupului Şcolar 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

dezvoltare locală cu suma  de 
10 mii lei pentru realizarea 
obiectivului „ rebilitarea 
Grupului Şcolar 
Beliu,comuna Beliu” judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Beliu,comuna Beliu” judeţul 
Arad. 
 
 
Se diminuează cu suma de  
10 mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

105.   MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
500 mii lei pentru realizarea 
obiectivului „ asfaltare străzii 
în comuna Bîrsa”, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

pentru realizarea obiectivului „ 
asfaltare străzii în comuna 
Bîrsa”, judeţul Arad. 
 
 
Se diminuează cu suma de 500 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

106.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
20 mii lei pentru realizarea 
obiectivului „modernizare 
străzi în comuna Cărand şi 
satul Selişte”, judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizarea obiectivului 
„modernizare străzi în comuna 
Cărand şi satul Selişte”, judeţul 
Arad 
 
Se diminuează cu suma de 20 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
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de la care se suporta 
redistribuirea 
 

107.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
3100 mii lei pentru realizarea 
obiectivului „extinderea 
reţelei de canalizare în 
comuna Gurahonţ”, judeţul 
Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizarea obiectivului 
„extinderea reţelei de canalizare 
în comuna Gurahonţ”, judeţul 
Arad 
 
 
Se diminuează cu suma de 
3100 mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

108.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
3400 mii lei pentru realizarea 
obiectivului „modernizarea 
DC 38 Comuna Gurahonţ şi 

pentru realizarea obiectivului 
„modernizarea DC 38 Comuna 
Gurahonţ şi satul Zimbru”, 
judeţul Arad. 
 
Se diminuează cu suma de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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satul Zimbru”, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

3400 mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

109.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
8300 mii de lei pentru 
realizare obiectiv „asfalatare 
străzi din localitatea 
Gurahonţ”, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

pentru realizare obiectiv 
„asfalatare străzi din localitatea 
Gurahonţ”, judeţul Arad. 
 
Se diminuează cu suma de 
8300 mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

110.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
1500 mii lei pentru realizare 
obiectiv „construcţie cămin 
cultural în localitatea 
Gurahonţ”, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv 
„construcţie cămin cultural în 
localitatea Gurahonţ”, judeţul 
Arad. 
 
Se diminuează cu suma de 
1500 mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

111.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII Se suplimentează bugetul pentru realizare obiectiv Se propune respingerea 
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REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
5000 mii  lei pentru realizare 
obiectiv „modernizarea 
străzilor secundare în 
comuna Hăşmaş”, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

„modernizarea străzilor 
secundare în comuna Hăşmaş”, 
judeţul Arad. 
 
Se diminuează cu suma de 
5000 mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

112.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
2.997,706 lei pentru realizare 
obiectiv „modernizare străzi 
în  comuna Igneşti”, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

pentru realizare obiectiv 
„modernizare străzi în  comuna 
Igneşti”, judeţul Arad. 
 
 
Se diminuează cu suma de 
2.997.706 lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

113.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
250 mii lei pentru realizare 
obiectiv ”construire cămin 
cultural sat Susani  comuna 
Igneşti”, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv 
”construire cămin cultural sat 
Susani  comuna Igneşti”, judeţul 
Arad. 
 
Se diminuează cu suma de 250 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
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articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

114.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
3200 mii lei pentru realizare 
obiectiv„ aducţiune apă în 
comuna Pleşcuţa”, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv„ 
aducţiune apă în comuna 
Pleşcuţa”, judeţul Arad. 
 
Se diminuează cu suma de 
3200 mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

115.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
3400 mii lei pentru realizare 
obiectiv „asfaltare DC 51 Sat 

lei pentru realizare obiectiv 
„asfaltare DC 51 Sat Aciuţa 
comuna Pleşcuta –Sat Tălagiu 
comuna Pleşcuţa-comuna 
Vîrfurile”, judeţul Arad 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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Aciuţa comuna Pleşcuta –Sat 
Tălagiu comuna Pleşcuţa-
comuna Vîrfurile”, judeţul 
Arad 
 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
 
 
Se diminuează cu suma de 
3400 mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

116.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
500 mii lei pentru realizare 
obiectiv „parc central 
comuna Şiria”, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

pentru realizare obiectiv „parc 
central comuna Şiria”, judeţul 
Arad. 
 
 
Se diminuează cu suma de 500 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

117.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
20 mii lei pentru realizare 
obiectiv „amenajare străzi în 
comuna Grăniceri şi satul 
Şiclău”, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

pentru realizare obiectiv 
„amenajare străzi în comuna 
Grăniceri şi satul Şiclău”, 
judeţul Arad. 
 
Se diminuează cu suma de 20 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
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118.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
40 mii lei pentru realizare 
obievtiv „începerea lucrărilor 
la canalizare în comuna 
Grăniceri”, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obievtiv 
„începerea lucrărilor la 
canalizare în comuna 
Grăniceri”, judeţul Arad. 
 
 
Se diminuează cu suma de 40 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

119.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimenteză bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală  cu suma de 
300 mii lei pentru realizare 
obiectiv „ Asfaltare drum 
communal în comuna 
Craiva”, judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 

pentru realizare obiectiv „ 
Asfaltare drum communal în 
comuna Craiva”, judeţul Arad 
 
Se diminuează cu suma de 300 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 99 - 

administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL  
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

120.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimenteză bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală cu suma de 
1500 mii lei pentru realizare 
obiectiv „ Reabilitare, 
modernizare şi dotare clădire, 
pentru policlinica din orasul 
Pîncota”, judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL  

pentru realizare obiectiv „ 
Reabilitare, modernizare şi 
dotare clădire, pentru policlinica 
din orasul Pîncota”, judeţul Arad 
 
 
Se diminuează cu suma de 
1500 mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

121.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 
 

Se suplimenteză bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală  cu suma de 
1000 mii lei pentru realizare 
obiectiv „ Construire corp de 
şcoală cu 8 săli de clasă la 
Liceul Teoretic Pîncota, 
oraşul Pîncota”, judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL  
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv „ 
Construire corp de şcoală cu 8 
săli de clasă la Liceul Teoretic 
Pîncota, oraşul Pîncota”, judeţul 
Arad 
 
 
Se diminuează cu suma de 
1000 mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

122.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală, cu suma de 
743 mii  lei pentru realizare 

pentru realizare obiectiv „ 
Asfaltare străzi comuna Buteni 
„,judeţul Arad 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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obiectiv „ Asfaltare străzi 
comuna Buteni „,judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

 
 
Se diminuează cu suma de 743 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI  CURENTE 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

123.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală, cu suma de 
37,5 mii  lei pentru realizare 
obiectiv „ Reactualizare plan 
de urbanism general al 
comunei Buteni „,judeţul 
Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

pentru realizare obiectiv „ 
Reactualizare plan de urbanism 
general al comunei Buteni 
„,judeţul Arad 
 
 
Se diminuează cu suma de 
37,5 mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI  CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

124.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală, cu suma de 
746 mii lei pentru realizare 
obiectiv „ Alimentare cu apă 
în satele Păulian şi Berindia 
comuna Buteni „,judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv „ 
Alimentare cu apă în satele 
Păulian şi Berindia comuna 
Buteni „,judeţul Arad 
 
 
 
Se diminuează cu suma de 746 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI  CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
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125.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală, cu suma de 
100 mii lei pentru realizare 
obiectiv „ Modernizare străzi 
în comuna Brazii „,judeţul 
Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv „ 
Modernizare străzi în comuna 
Brazii „,judeţul Arad 
 
 
Se diminuează cu suma de 100 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI  CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

126.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală, cu suma de 
25 mii  lei pentru realizare 
obiectiv „ Pietruire drum 
drum cimitir în comuna Brazii 
„,judeţul Arad 
 

pentru realizare obiectiv „ 
Pietruire drum drum cimitir în 
comuna Brazii „,judeţul Arad 
 
 
Se diminuează cu suma de 25 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

CHELTUIELI  CURENTE stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

127.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală, cu suma de 
25 mii lei pentru realizare 
obiectiv „ Pietruire drum 
cimitir in satul Mădrigeşti 
comuna Brazii „,judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 

pentru realizare obiectiv „ 
Pietruire drum cimitir in satul 
Mădrigeşti comuna Brazii 
„,judeţul Arad 
 
Se diminuează cu suma de 25 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI  CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

128.  MINISTERUL DEZVOLTĂRII 
REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală, cu suma de 
12,4 mii lei pentru realizare 
obiectiv "Modernizare străzi 
în satul Secaş   comuna 
Brazii", judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru realizare obiectiv „ 
Modernizare străzi în satul 
Secaş   comuna Brazii „,judeţul 
Arad 
 
 
Se diminuează cu suma de 
12,4 mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI  CURENTE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

129.  Legea bugetului de stat pe 
anul 2015 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII 

Se suplimentează bugetul 
Programului national de 
dezvoltare locală, cu suma de 

realizare obiectiv „ Inventarierea 
terenurilor conf.OUG 165/2013 
comuna Brazii „,judeţul Arad 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal pentru 
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REGIONALE ŞI 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  
Anexa nr.03/15/02 

27 mii  lei pentru realizare 
obiectiv "Inventarierea 
terenurilor conf.OUG 
165/2013 comuna Brazii ", 
judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Eusebiu Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
 
Se diminuează cu suma de 27 
mii lei 
Anexa 3/15/5001/01 
CHELTUIELI  CURENTE 

finantarea acestor lucrări în 
cadrul programului Naţional de 
Dezvoltare Locală 

130.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Capitolul 5001, grupa 51. 
Titlul VI. Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice,  
Alin 38. Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2.000 
mii  lei pentru asfaltare şi 
modernizare a 4,5 km străzi 
auxiliare  
Oraşul Găeşti,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asfaltare şi modernizare a 4,5 
km străzi auxiliare, întrucât 
există străzi neasfaltate în 
oraşul Găeşti, iar bugetul local 
nu poate suporta această 
investiţie. Investiţia este 
necesară pentru dezvoltarea 
economică şi socială a oraşului. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 

majorarea impozitelor şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

131.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Capitolul 5001, grupa 51. 
Titlul VI. Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice,  
Alin 38. Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 400 mii 
lei pentru obiectivul de 
investiţii „Asfaltare şi 
modernizare 1,5 km drumuri 
comunale Zăvoiu – 
Mogoşani” 
Comuna Mogoşani,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare şi 
modernizare 1,5 km drumuri 
comunale Zăvoiu – Mogoşani” 
 Investiţia este in derulare 
având o executie de 40% şi are 
nevoie de finanţare pentru a fi 
finalizată. Drumul este 
important pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
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132.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Capitolul 5001, grupa 51. 
Titlul VI. Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice,  
Alin 38. Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 5.000 
mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare şi 
reabilitare drumuri judeţene” 
Consiliul Judeţean 
Dâmboviţa,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
suplimentarea bugetului 
Consiliului Judeţean 
Dâmboviţa, în vederea 
reabilitării şi modernizării 
drumurilor judeţene aflate într-o 
stare avansată de degradare. 
 Având în vedere multitudinea 
priorităţilor de finanţare, bugetul 
Consiliului Judeţean nu poate 
suporta în totalitate reabilitarea 
şi modernizarea drumurilor 
judeţene aflate în administrarea 
sa. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

133.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Capitolul 5001, grupa 51. 
Titlul VI. Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice,  
Alin 38. Programul Naţional 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2.800 
mii lei pentru cofinanţare 
obiectivul de investiţii 
„Asfaltare 5,4 km drumuri 
comunale” satul Dragodana 
şi satul Străoşti. 
Comuna Dragodana,  
Judeţul Dâmboviţa 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cofinanţarea obiectivului de 
investiţii „Asfaltare 5,4 km 
drumuri comunale” din comuna 
Dragodana 
 Obiectivul este important 
pentru creşterea nivelului de trai 
al populaţiei şi pentru atragerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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de Dezvoltare Locală  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor   

investitorilor în zonă, iar bugetul 
local nu poate suporta această 
investiţie în următorii ani 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

134.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Capitolul 5001, grupa 51. 
Titlul VI. Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice,  
Alin 38. Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2.800 
mii lei pentru finalizare 
obiectivul de investiţii aflat în 
derulare „Introducere reţea 
apă potabilă” 
Comuna Corbii Mari,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului aflat în 
derulare „Introducere reţea apă 
potabilă” 
 Obiectivul se află într-o stare 
avansată de execuţie, iar 
nefinanţarea lui va duce la 
degradarea lucrărilor deja 
executate şi la pierderi 
materiale însemnate. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor 

estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

135.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Capitolul 5001, grupa 51. 
Titlul VI. Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice,  
Alin 38. Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 80 mii 
lei pentru achitarea 
obiectivului de investiţii 
finalizat „Asfaltare 4,5 km 
drumuri comunale” 
Comuna Corbii Mari,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
achitarea obiectivului. Lucrarea 
este finalizată şi este necesară 
achitarea acesteia către firma 
care a executat lucrarea. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

136.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.000 
mii lei pentru asfaltare 2 km 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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Publice  
Capitolul 5001, grupa 51. 
Titlul VI. Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice,  
Alin 38. Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

drumuri comunale în satul 
Cuparu 
Comuna Dragodana,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor   

investiţii „Asfaltare 2 km de 
drumuri comunale” în satul 
Cuparu comuna Dragodana. 
Investiţia este necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei 
 şi pentru atragerea investiţiilor 
în zonă. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

137.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Capitolul 5001, grupa 51. 
Titlul VI. Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice,  
Alin 38. Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 4.161 
mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Infiintare sisteme 
de apa  în satele Stanesti, 
Balanesti,Sabiesti, Colacu si 
Ghimpati” 
Oras Racari,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
obiectivul de investiţii „Infiintare 
sisteme de apa  în satele 
Stanesti, Balanesti,Sabiesti, 
Colacu si Ghimpati” 
Oras Racari,  
Investiţia este necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei şi pentru atragerea 
investiţiilor în localitate. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor   

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
redistribuirea 
 

138.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Capitolul 5001, grupa 51. 
Titlul VI. Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice,  
Alin 38. Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1637 
mii lei pentru modernizare 
DC43 A Racari-Ghimpati-
Butimanu în oras Racari. 
Oras Racari 
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finanţarea obiectivului de 
investiţii „modernizare DC43 A 
Racari-Ghimpati-Butimanu în 
oras Racari. 
. Investiţia este necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei şi pentru atragerea 
investiţiilor în zonă. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
de la care se suporta 
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Camera Deputaţilor   redistribuirea 
 

139.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Capitolul 5001, grupa 51. 
Titlul VI. Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice,  
Alin 38. Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.630 
mii  lei pentru asfaltare şi 
modernizare drumuri 
comunale  
Comuna Petreşti,  
Judeţul Dâmboviţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
Ludovic Orban, deputat PNL  
 Horga Vasile, deputat PNL 
Grupul Parlamentar  PNL din 
Camera Deputaţilor   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea investiţiei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

140.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
National de Dezvoltare Locala 
b. Subprogramul 
‘’Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor’’ 

Se propune alocarea sumei 
de 56000 mii lei pentru  
finanţarea unor lucrări de 
construire a bazinului de înot 
olimpic de pe bdulevardul 
Iosif Bulbuca municipiul 
Timişoara, judeţ Timiş. 
 

La primăria municipiului 
Timişoara, judeţul Timiş s-au 
primit cereri pentru finanţarea 
unor lucrări de construcţie a 
unui bazin de înot olimpic. 
Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
primăria municipiului nu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Vasile Blaga,senator PDL 
Cornel Sămărtinean,deputat 
PDL 
Alin Popoviciu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

dispune de resurse financiare 
suficiente pentru o asemenea 
construcţie. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   
 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
să se suporte redistribuirea 

141.   
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
National de Dezvoltare Locala 
b. Subprogramul 
‘’Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor’’ 

Se propune alocarea sumei 
de 20250 mii lei pentru 
construcţia sălii polivalente 
cu 14.000 de locuri în vederea 
găzduirii Campionatului 
European de Baschet 
Feminin  2015  în Timişoara. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Vasile Blaga,senator PDL 
Cornel Sămărtinean, deputat 
PDL 
Alin Popoviciu,deputat PDL 

 Primăria municipiului 
Timişoara, judeţul Timiş, nu 
dispune de fondurile necesare 
pentru construcţia  unei săli 
polivalente cu o capacitate de 
14000 de locuri. 
Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
construcţia unui săli polivalente 
cu capacitate mare de locuri, 
care să poată găzdui 
evenimente de anvergura celui 
menţionat. 
Sursa de finanţare:  
 
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

curente   
 

articolul şi alineatul de la care 
să se să se suporte 
redistribuirea 

142.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/32 - 
Reabilitarea termica a 
cladirilor de locuit 
 

Se propune alocarea sumei 
de 382500 mii lei pentru 
reabilitarea termică a 
clădirilor din municipiul 
Timişoara,judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Vasile Blaga, senator PDL 
Cornel Sămărtinean,deputat 
PDL 
Alin Popoviciu,deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor   

La primăria municipiului 
Timişoara, judeţul Timiş s-au 
primit cereri pentru reabilitarea 
termică a clădirilor. Se solicită 
admiterea amendamentului 
pentru că primăria nu dispune 
de resurse financiare suficiente. 
 
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, articolul şi alineatul 
de la care să se finanţeze 
lucrările respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2015, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
50,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se poate 
asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu regulamentele 
şi procedurile de accesare a 
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acestor fonduri şi în condiţiile 
stabilite prin documentele 
procedurale specifice 
implementării programelor 
operaţionale. 
 

143.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitolul Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică/ 
Programul naţional de 
dezvoltare locală/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţei publice/ Alin. 36 
Subprogramul Regenerarea 
urbană a municipiilor şi 
oraşelor 

Propun suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, cu 
suma de  5.840 mii lei,  
necesară pentru,,Amenajare 
piaţă agroalimentară din 
oraşul Şimleu Silvaniei'' jud. 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
amenajarea piaţei 
agroalimentare din oraşul 
Şimleu Silvaniei. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 5.840 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice la Capitolul 5000, grupa 
01 - Cheltuieli Curente 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica titlul, articolul şi 
alineatul de la care să se să se 
suporte redistribuirea 

144.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitolul Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică/ 

 Propun suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma 21.963 mii lei, necesară 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi punerea în 
valoare a ansamblului Cetăţii 
feudale Bathory din oraşul 
Şimleu Silvaniei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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Programul naţional de 
dezvoltare locală/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţei publice/ Alin. 36 
Subprogramul Regenerarea 
urbană a municipiilor şi 
oraşelor 

pentru,,Reabilitare şi punere 
în valoare a ansamblului 
Cetăţii feudale Bathory din 
oraşul Şimleu Silvaniei, jud. 
Sălaj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare:  
se diminuează cu 21.963 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice la Capitolul 5000, grupa 
01 - Cheltuieli Curente  
 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de la care să se să se 
suporte redistribuirea 

145.  Anexa 3/15/04 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitolul 1/  
VI -  Programul privind 
constructia de locuinte 
pentru tineri, destinate 
inchirierii, conform 
prevederilor Legii nr.152/1998 
prin intermediul Agentiei 
Naţionale pentru Locuinţe/ 
Proiectul privind construcţia 
şi reabilitarea de locuinţe 
sociale pentru tineri destinate 
închirierii 

 Propun suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma 7.500 mii lei, necesară 
pentru Construire blocuri 
A.N.L.  în oraşul Şimleu 
Silvaniei, jud. Sălaj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma este necesară  pentru  
construirea blocurilor A.N.L.  in 
oraşul Şimleu Silvaniei, jud. 
Sălaj. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 7.500 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice la Capitolul 5000, grupa 
01 - Cheltuieli Curente  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de la care să se 
finanţeze lucrările respective  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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 protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
 

146.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitolul Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică/ 
Programul naţional de 
dezvoltare locală/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 

Propun suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma  de 87.000 mii 
lei,necesară pentru 
„Reabilitare drum judeţean 
DJ 191 C: Nuşfalău – Crasna 

Suma este necesară  pentru 
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 191 C: Nuşfalău – Crasna – 
Zalău – Creaca 
 
Sursa de finanţare se 
diminuează cu 87.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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administraţei publice/ Alin. 37 
Subprogramul Infrastructură 
la nivel judeţean 

– Zalău – Creaca”, judetul 
Salaj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice la Capitolul 5000, grupa 
01 - Cheltuieli Curente  

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de la care să se să se 
suporte redistribuirea 
 

147.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitolul Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică/ 
Programul naţional de 
dezvoltare locală/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţei publice/ Alin. 37 
Subprogramul Infrastructură 
la nivel judeţean 

Propun suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma  de  85.000 mii lei, 
necesară pentru  „Reabilitare 
drum judeţean DJ 191 D: 
Nuşfalău – Valcău – Sâg” 
judetul Salaj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 

Suma este necesară  pentru  
reabilitarea drumului judeţean 
DJ 191 D: Nuşfalău – Valcău – 
Sâg – Tusa . 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 85.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice la Capitolul 5000, grupa 
01 - Cheltuieli Curente  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de la care să se 
suporte redistribuirea 
 

148.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 5001/ Grupa 51/ Titlul 
VI Transferuri între unităţi ale 
administraţei publice/ Alin 32 
Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 

Propun suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma  de  6.750 mii lei, 
necesară pentru „Lucrari de 
intervenţie în vederea 
creşterii eficienţei energetice 
la clădirea Palatului 
Administrativ al Consiliului 
Judeţean Sălaj situat în 
Zalău, Piaţa 1 Decembrie 
1918, nr. 12, judeţul Sălaj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
lucrari de interventie in vederea 
creşterii eficienţei energetice la 
clădirea Palatului Administrativ 
al Consiliului Judeţean Sălaj 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 6.750 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice la Capitolul 5000, grupa 
01 - Cheltuieli Curente  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2015, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
50,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se poate 
asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu regulamentele 
şi procedurile de accesare a 
acestor fonduri şi în condiţiile 
stabilite prin documentele 
procedurale specifice 
implementării programelor 
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operaţionale. 
 

149.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitolul Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică/ 
Programul naţional de 
dezvoltare locală/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţei publice/ Alin. 37 
Subprogramul Infrastructură 
la nivel judeţean 

Propun suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma  de  7.500 mii lei, 
necesară pentru 
modernizarea Str. Corneliu 
Coposu, Municipiul  Zalău, 
judeţul Sălaj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
modernizarea Str. Corneliu 
Coposu a Municipiului Zalău. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 7.500 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice la Capitolul 5000, grupa 
01 - Cheltuieli Curente  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se suportă 
redistribuirea.  
 

150.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitol 5001/ Grupa 51/ Titlul 
VI Transferuri între unităţi ale 
administraţei publice/ Alin 32 
Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit. 

Propun suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma  de  5.800 mii lei, 
necesară pentru reabilitarea 
blocurilor de locuinţe sociale 
C3 şi Astralis din Municipiul 

Suma este necesară  pentru  
reabilitarea locuinţelor sociale şi 
asigurarea unor condiţii de trai 
adecvate beneficiarilor de 
locuinţe sociale. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 5.800 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2015, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
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Zalău, judeţul Sălaj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice la Capitolul 5000, grupa 
01 - Cheltuieli Curente  

50,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se poate 
asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu regulamentele 
şi procedurile de accesare a 
acestor fonduri şi în condiţiile 
stabilite prin documentele 
procedurale specifice 
implementării programelor 
operaţionale. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 
 

151.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitolul Locuinţe, 

Propun suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 

Suma este necesară  pentru  
reabilitarea cinematografului 
SCALA în contextul lipsei unui 
cinematograf în jud. Sălaj şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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servicii şi dezvoltare publică/ 
Programul naţional de 
dezvoltare locală/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţei publice/ Alin. 36 
Subprogramul Regenerarea 
urbană a municipiilor şi 
oraşelor. 

suma  de  14.653 mii lei, 
necesară pentru reabilitarea 
Cinematografului Scala din 
Municipiul Zalău, judeţul 
Sălaj 
   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Municipiului  Zalău. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 14.653 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice la Capitolul 5000, grupa 
01 - Cheltuieli Curente  

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se suportă 
redistribuirea.  
 

152.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitolul Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică/ 
Programul naţional de 
dezvoltare locală/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţei publice/ Alin. 04 
Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport. 

Propun suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma  de  1.600 mii lei, 
necesară pentru reabilitarea 
Sălii de Sport Liceul 
Tehnologic ”Voievod Gelu”, 
Zalău, judeţul Sălaj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Suma este necesară  pentru  
reabilitarea sălii de sport a 
Liceului tehnologic Voievod 
Gelu. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 1.600 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice la Capitolul 5000, grupa 
01 - Cheltuieli Curente  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se asigură 
redistribuirea.  
 

153.  Anexa 3/15/04 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/ 
Capitolul 1/  
VI -  Programul privind 
construcţia de locuinţe 
pentru tineri, destinate 
închirierii, conform 
prevederilor Legii nr.152/1998 
prin intermediul Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe/ 
Proiectul privind construcţia 
şi reabilitarea de locuinţe 
sociale pentru tineri destinate 
închirierii 

Propun suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma  de  15.000 mii lei, 
necesară pentru construire 
blocuri A.N.L. în Municipiul 
Zalău, judeţul Sălaj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru  
pentru construirea blocurilor 
A.N.L. în Municipiul Zalău. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 15.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice la Capitolul 5000, grupa 
01 - Cheltuieli Curente  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se asigură 
redistribuirea.  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
 

154.   
Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
adminitraţiei publice/Alin 38 
Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Locală 
   

 
Majorarea cu suma de  90000 
mii lei pentru realizarea 
investiţiei ”Construire Pod 
Nou peste Râul Târnava” în 
Municipiul Târnăveni, judeţul 
Mureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din 

 
În localitatea Târnăveni, jud. 
Mureş podului existent peste 
Râul Târnava îi este expirată 
durata de folosinţă. UAT a 
elaborat un SF în vederea 
construirii unui pod nou care va 
deservi traficul pe DN14A, 
Iernut-Târnăveni-Mediaş.  
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Camera Deputaţilor avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se asigură 
finanţarea lucrărilor respective 
 

155.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
adminitraţiei publice/Alin 38 
Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Locală 
   

Majorarea cu suma de  
14207,9 mii lei pentru 
continuarea investiţiei 
”Modernizare străzi prin 
metode alternative” în Oraşul 
Luduş, jud. Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

În localitatea Luduş judeţul 
Mureş a demarat proiectul de 
investiţie privind modernizarea 
unor străzi din interiorul 
oraşului, 10,5 km. Suma este 
necesară în vederea continuării 
şi finalizării lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se asigură 
finanţarea lucrărilor respective 
 

156.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 

Majorarea cu suma de  
13009,6 mii lei pentru 
investiţia ”Modernizare drum 
comunal, DC 86 Iernut-
Sălcud”, oraş Iernut, judeţul 

În localitatea Iernut, judeţul 
Mureş există un drum comunal 
care face legătura din DN15-
E60 cu localitatea componentă 
Sălcud, ce necesită lucrări 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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Transferuri între unităţi ale 
adminitraţiei publice/Alin 38 
Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Locală 
   

Mureş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

urgente de reabilitare şi 
modernizare. UAT are elaborat 
SF necesar demarării invetiţiei. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se asigură 
finanţarea lucrărilor respective  
 

157.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
adminitraţiei publice/Alin 38 
Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Locală 
   

Majorarea cu suma de  750 
mii lei pentru pentru 
finanţarea lucrării 
“Reabilitare DC 96 Cheţani-
Grindeni, 4,5km” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din 

În anul 2011 Primăria Cheţani, 
jud. Mureş a demarat investiţia 
“Reabilitare DC 96 Cheţani-
Grindeni, 4,5km”, sistată din 
lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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Camera Deputaţilor finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se asigură 
finantarea lucrarilor respective.  
 

158.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
adminitraţiei publice/Alin 38 
Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Locală 
   

Majorarea cu suma de  1860 
mii lei pentru realizarea 
investiţiei ”Extindere reţea cu 
apă potabilă în Comuna 
Bogata, sat Ranta şi 
Căndărăi, judeţul Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

În localitatea Bogata, jud. 
Mureş, sat Ranta şi Căndărăi 
este necesară realizarea 
acestei invetiţii de urgenţă 
deoarece în vara anului 2014 
au secat fântânile din lipsa 
precipitaţiilor. Investiţia, 10 km 
reţea apă, va deservi 77 
gospodării şi 15 microferme de 
animale.   
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se asigură 
finantarea lucrarilor respective.  
 

159.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 

Majorarea cu suma de  1000 
mii lei pentru pentru 
finanţarea lucrării 

Primăria Aţintiş, jud. Mureş a 
demarat investiţia “Reabilitare 
străzi în Comuna Aţintiş şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
adminitraţiei publice/Alin 38 
Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Locală 
   

“Reabilitare străzi în Comuna 
Aţintiş şi satele aparţinătoare, 
jud. Mureş”. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

satele aparţinătoare, jud. 
Mureş”,sistată din lipsă de 
fonduri. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se asigură 
finantarea lucrarilor respective.  
 

160.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
adminitraţiei publice/Alin 38 
Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Locală 
 

Majorarea cu suma de  
17687,2 mii lei pentru 
continuarea investiţiei 
”Modernizare străzi prin 
metode alternative” în 
Comuna Cucerdea, jud. 
Mureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

În localitatea Cucerdea, judeţul 
Mureş s-a demarat proiectul de 
investiţie privind modernizarea 
unor străzi şi uliţe din interiorul 
comunei, prin metode 
alternative. Suma este 
necesară în vederea continuării 
şi finalizării lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se asigură 
finantarea lucrarilor respective.  
 

161.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
adminitraţiei publice/Alin 38 
Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Locală 
 

Majorarea cu suma de  1900,0 
mii lei pentru continuarea 
investiţiei ”Modernizare străzi 
comunale loc. Găneşti-Seuca, 
judeţul Mureş.” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

În anii precedenţi, în localitatea 
Găneşti, judeţul Mureş s-a 
demarat proiectul de investiţie 
”Modernizare străzi comunale 
loc. Găneşti-Seuca, judeţul 
Mureş.”Suma este necesară în 
vederea continuării şi finalizării 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se asigură 
finantarea lucrarilor respective.  
 

162.  Anexa 3/15 Ministerul Majorarea cu suma de  În localitatea Ogra, judeţul Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
adminitraţiei publice/Alin 38 
Programul Naţional pentru 
Dezvoltare Locală 
 

14293,0 mii lei pentru 
continuarea investiţiei 
”Modernizare străzi şi drum 
de acces în Comuna Ogra, 
localităţile Giuluş şi Lăscud, 
judeţul Mureş” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Urcan Florin 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Mureş s-a demarat proiectul de 
investiţie privind modernizarea 
unor străzi şi uliţe, precum şi a 
unui drum de acces în 
localităţile componente Giuluş 
şi Lăscud. Suma este necesară 
în vederea continuării şi 
finalizării lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 
 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se asigură 
finantarea lucrarilor respective.  
 

163.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru amenajare şi dotare 
spaţiu pentru o grădiniţă cu 
program prelungit în cartierul 
Obcini din municipiul 
Suceava, Judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

În cartierul Obcini din municipiul 
Suceava există o singură 
gradiniţă care funcţionează cu 
program normal, având grupe 
supradimensionate. De aceea, 
există o nevoie stringentă în 
această zonă a municipiului 
Suceava pentru funcţionarea 
unei gradiniţe cu program 
prelungit.  
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 5.000 mii lei. 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

164.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 3.000 mii 
lei pentru mansardare şi 
reparaţii acoperiş Şcoala nr. 8 
Suceava, municipiul Suceava, 
jud. Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Studiul de fezabilitate şi 
proiectul au fost deja efectuate 
şi achitate prin bugetul local. 
Efectuarea acestor lucrări 
determină creearea de spaţii 
noi, astfel încât actul 
educaţional să se desfăşoare în 
condiţii decente. Menţionăm că 
această unitate se află într-unul 
din cele mai aglomerate cartiere 
din municipiu, iar părinţii şi 
cadrele didactice aşteaptă de 
ani de zile mansarda rea 
acestei unităţi de învăţământ. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 3.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
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165.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 4.000 mii 
lei pentru extindere şi 
amenajare exterioară Corp A 
Colegiul de Artă „Ciprian 
Porumbescu” Suceava, 
municipiul Suceava, jud. 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Obiectivul vizat de această 
alocare constă în amenajarea 
unui corp S+P+1E pentru ca 
orele de curs să se desfăşoare 
în condiţii bune şi de siguranţă 
pentru elevi. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 4.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

166.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.000 mii 
lei pentru reabilitare şi 
consolidare Corp A şi subsol 
Colegiul de Artă „Ciprian 
Porumbescu” Suceava, 
municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 

Clădirea necesită de urgenţă 
lucrări de consolidare şi 
înlăturare a defectelor încadrate 
în clasa de risc seismic potrivit 
normelor tehnice actuale prin 
lucrări de drenaj şi restaurare a 
clădirii S+P aripa de vest. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 2.000 mii lei. 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

167.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru consolidare şi 
amenajare exterioară Corp B 
Colegiul de Artă „Ciprian 
Porumbescu” Suceava, 
municipiul Suceava, jud. 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  

Obiectivul vizat de această 
alocare constă în consolidarea 
terenului de sport şi 
amenajarea unui corp de 
clădire P+E1+E2. Zona unde 
este amenajat terenul de sport 
prezintă pericol de alunecare a 
terenului, ceea ce înseamnă că 
elevii ar putea să se expună 
unor accidente.  
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 5.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
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Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

168.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru împrejmuiri, 
reabilitare termică, reabilitare 
teren sport Şcoala nr. 4 din 
municipiul Suceava, jud. 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Creşterea gradului de siguranţă 
a elevilor, precum şi a 
confortului dublat de 
economisirea agentului termic.  
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 5.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

169.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se alocă suma de 2.000 mii 
lei pentru reparaţii instalaţie 
sanitară, dotare cu mobilier şi 
materiale didactice Şcoala 
nr.7 din municipiul Suceava, 
jud. Suceava.  
 

Mobilierul vechi si instalaţia 
sanitară veche pun în pericol 
sănătatea elevilor. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 2.000 mii lei. 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

170.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru mansardare, baza 
sportivă, dotare săli de clasă 
cu mobilier, dotare cu 
echipament tehnic în 
laboratoare, dotare cabinete 
medicale Şcoala nr. 9 din 
municipiul Suceava, jud. 
Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  

Starea precară a acoperişului, a 
sălii de sport şi a sălilor de 
clasă pun în pericol siguranţa 
elevilor. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica, titlul, articolul şi 
alineatul de unde se asigură 
redistribuirea.  
 

171.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

 Se alocă suma de 1.200 mii 
lei pentru reabilitare termică 
şi mansardare Şcoala nr. 9 
Ion Creangă, municipiul 
Suceava, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Obiectivul de investitii 
deserveşte unui număr foarte 
mare de elevi. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.200 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
suportă redistribuirea.  
 

172.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru Colegiul Tehnic 
„Petru Muşat” din municipiul 

Elevii au nevoie de condiţii 
decente, la nivel european, 
pentru o bună desfăşurare a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Suceava, judeţul Suceava 
pentru reabilitare cămin, 
cantină, dotare atelier 
practică. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

procesului de învăţământ. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 
 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar ,titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

173.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
pentru Colegiul Tehnic de 
Industrie Alimentară din 
Municipiul Suceava, judeţul 
Suceava pentru reabilitare 
cămin, dotare atelier practică, 
reparaţie instalaţii sanitare, 
reparaţie bază sportivă. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Elevii au nevoie de condiţii 
decente, la nivel european, 
pentru o bună desfăşurare a 
procesului de învăţământ. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

174.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru Colegiul Tehnic 
„Samuil Isopescu” din 
municipiul Suceava, judeţul 
Suceava dotare atelier 
practică, reparaţie bază 
sportivă. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Elevii au nevoie de condiţii 
europene în care să îşi 
desfăşoare activitatea. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
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175.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru Colegiul Naţional 
„Petru Rareş” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava 
pentru extindere clădire şi 
mansardare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Elevii au nevoie de condiţii 
europene în care să îşi 
desfăşoare activitatea. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 5.000 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

176.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru Colegiul Naţional 
„Petru Rareş” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava 
pentru reabilitare cămin şi 
cantină. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Elevii au nevoie de condiţii 
europene de cazare pentru a 
face performanţă. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

177.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru Colegiul Naţional 
„Ştefan cel Mare” din 
municipiul Suceava, judeţul 
Suceava pentru dotarea cu 
echipamente tehnice în 
laboratoare. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât elevii 
au nevoie de condiţii europene 
de studiu pentru a face 
performanţă. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 5.000 mii lei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

asigură redistribuirea.  
 

178.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” din 
municipiul Suceava, judeţul 
Suceava pentru reabilitare 
cămin şi cantină. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Elevii au nevoie de condiţii 
europene de cazare pentru a 
face performanţă. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

179.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru Colegiul Naţional 
„Dimitrie Cantemir” din 
municipiul Suceava, judeţul 
Suceava pentru dotare 
laborator şi achiziţionare 
mobilier. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât elevii 
au nevoie de condiţii europene 
de studiu în laboratoare şi Săli 
de clasă pentru a face 
performanţă. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

180.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru Colegiul Naţional 
„Spiru Haret” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava 
pentru finalizare extindere, 
reabilitare cantină,  şi dotare 
sală de sport. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 

Elevii au nevoie de condiţii 
europene de studiu în 
laboratoare şi săli de clasă 
pentru a face performanţă. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

181.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru reabilitarea termică 
a Şcolii nr. 3 din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Reabilitarea termică va 
însemna o modalitate de 
economisire a agentului termic. 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 5.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

182.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 180 mii lei 
pentru înlocuirea 
acoperişului Şcolii nr.11 din 
Municipiul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Starea avansată de degradare 
a acoperişului actual şi 
necesitatea înlocuirii acestuia 
pentru desfăşurarea în condiţii 
optime a actului educativ. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 5.000 mii lei. 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

183.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru Liceul Teoretic 
“Filadelfia” din municipiul 
Suceava, judeţul Suceava 
pentru extindere gradiniţă şi 
corp şcoala în vederea 
demararii unui proiect social. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  

Instituţia de învăţământ este 
una cu rezultate deosebite şi se 
implică în proiecte sociale care 
servesc întreaga comunitate a 
municipiului. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 500 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
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Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

184.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.000 mii 
lei pentru dotare Bază 
sportivă Colegiul Naţional 
„Ștefan cel Mare” Suceava, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Orele de educaţie fizică se 
desfăşoară în condiţii improprii. 
Este necesară darea în 
folosinţă a unei baze sportive 
de nivel european în cadrul unui 
colegiu naţional de prestigiu al 
municipiului Suceava.  
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 2.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

185.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru  Şcoala nr. 1 pentru 
lucrări de amenajare sală 
sport, municipiul Suceava, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 

Darea în folosinţă a unei săli de 
sport de nivel european în 
cadrul unei şcoli cu performanţe 
în municipiul Suceava. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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 administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

186.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru  Colegiul Naţional 
„Petru Rareş” pentru lucrări 
de amenajare bază sportivă şi 
reabilitare sală de sport, 
Municipiul Suceava, Judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  

Finalizarea şi totodată darea în 
folosinţă a unei baze sportive şi 
a unei săli de sport de nivel 
european în cadrul unui liceu cu 
performanţe în municipiul 
Suceava. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 5.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

187.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă  suma de 1.000 mii 
lei pentru Şcoala nr. 4 pentru 
lucrări de amenajare bază 
sportivă, Municipiul Suceava, 
Judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Elevii nu au condiţii necesare 
pentru desfăşurarea activităţilor 
sportive. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

188.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 

Se alocă suma de 15.000 mii 
lei pentru  Şcoala Gimnazială 
nr. 3 pentru lucrări de 
reabilitare, modernizare  
bazin de înot, municipiul 

Lucrări de reabilitare şi 
amenajări de nivel european 
pentru un bazin de înot unde 
elevii şcolii şi nu numai au 
realizat performanţă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
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Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 15.000 mii lei. 

National de Dezvoltare Locală 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

189.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.000 mii 
lei pentru demararea 
construirii unei săli de sport 
în cadrul Şcolii Gimnazială 
nr.10 din Municipiul Suceava, 
Judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  

Suma este necesară pentru 
realizarea obiectivului de 
investiţii. Menţionăm că în zona 
în care se află edificiul nu există 
nici o altă sală de sport. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 2.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

190.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 6.402 mii 
lei pentru finalizare interior şi 
dotarea Centrului Cultural 
“Bucovina”, municipiul 
Suceava, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Pentru un municipiu reşedinţă 
de judeţ, centru universitar şi 
deţinător a unei vechi tradiţii 
culturale în domeniul teatrului şi 
a folclorului autentic, este o 
necesitate adificarea 
infrastructurii necesare pentru a 
avea o sală de teatru şi 
spectacole şi un cinematograf. 
Menţionăm ca în municipiul 
Suceava nu există nici un 
cinematograf. Valoarea totală a 
lucrării este de 16.128 mii lei, 
din care de la bugetul de stat, în 
anii anteriori, s-au decontat 
constructorului 3.000 mii lei, 
suma solicitată fiind necesară 
finalizării interioarelor şi dotării 
centrului cultural în cauză. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 6.402 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
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191.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru dotare bază 
sportivă Liceul cu Program 
Sportiv Suceava, municipiul 
Suceava, judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Finalizarea şi darea în folosinţă 
a unei baze sportive de nivel 
european în cadrul unui liceu cu 
performanţe sportive 
remarcabile. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 5.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

192.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/51/32/ 
Programul naţional 
multiannual privind creşterea 
performanţei energetice la 
blocurile de locuinţe 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru reabilitarea termică 
a blocurilor, municipiul 
Suceava, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Judeţul Suceava este poziţionat 
într-o zonă în care numărul de 
zile cu temperaturi scăzute este 
peste media de la nivel 
naţional, confortul termic al 
cetăţenilor fiind o prioritate 
pentru autorităţile locale. 
  
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 5.000 mii lei.  

termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2015, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
50,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se poate 
asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu regulamentele 
şi procedurile de accesare a 
acestor fonduri şi în condiţiile 
stabilite prin documentele 
procedurale specifice 
implementării programelor 
operaţionale. 
 

193.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 

Se alocă suma de 10.000 mii 
lei pentru amenajarea unei 
parcări 
subterane/supraterane pentru 
autoturisme în cartierul 
George Enescu din 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
municipiului Suceava şi 
creşterea gradului de civilizaţie 
într-un cartier sufocat de 
numărul mare de maşini, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locală 
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Dezvoltare Locală 
 

municipiul Suceava, judetul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

locuitorii acestuia neavând 
alternative în vederea parcării 
autoturismelor. Amenajarea 
unei parcări în acest cartier 
mare va presupune o relaxare a 
traficului în zonă, evitarea 
blocajelor şi a conflictelor care 
apar zilnic din cauza lipsei 
locurilor de parcare. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 10.000 mii lei. 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

194.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 10.000 mii 
lei pentru amenajarea unor 
parcări de reşedinţă în 
municipiul Suceava, judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea 
infrastructurii municipiului 
Suceava şi creşterea gradului 
de civilizaţie într-un municipiu 
sufocat de numărul mare de 
maşini, locuitorii acestuia 
neavând alternative în vederea 
parcării autoturismelor. 
Amenajarea unor parcări de 
reşedinţă presupune o relaxare 
a traficului în zonă, evitarea 
blocajelor şi a conflictelor care 
apar zilnic din cauza lipsei 
locurilor de parcare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locală 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
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Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 10.000 mii lei. 

195.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru construcţia Sălii 
Polivalente din municipiul 
Suceava, Municipiul Suceava, 
judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Urmare a unor eforturi comune 
ale parlamentarilor suceveni a 
fost transferată o suprafaţă de 
teren către Primăria 
municipiului Suceava, destinaţia 
fiind construcţia unei săli 
polivalente. Municipiul Suceava 
găzduieşte echipe performante 
de handbal, fotbal şi volei, dar 
şi alte sporturi care au nevoie 
de o infrastructură modernă. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 5.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
suportă redistribuirea.  
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196.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.000 mii 
lei pentru amenajarea unei 
piste pentru biciclişti pe 
traseul str. Mihail Sadoveanu 
– str. Dealului – str. Cernăuţi, 
municipiul Suceava, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

În municipiul Suceava nu  
există o astfel de pistă. Cea 
care traversează arterea 
principală a municipiului este 
impracticabilă, chiar periculoasă 
pentru participanţii la trafic 
(pietoni, biciclişti, şoferi). O 
astfel de pistă ar permite 
organizarea unor programe 
pentru elevi, ca alternativă de 
petrecere a timpului liber şi 
pentru impunerea unui stil de 
viaţă sănătos, judeţul Suceava 
înregistrând un număr foarte 
mare de copii care suferă de 
diverse forme de obezitate. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 2.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locală 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

197.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.000 mii 
lei pentru efectuarea unui 
studiu de fezabilitate în 
vederea implementării unui 
proiect de conectare şi 
contorizare individuală a 
beneficiarilor de energie 
termică (căldură şi apă caldă) 
din municipiul Suceava, 

Implementarea acestui proiect 
reprezintă metoda cea mai 
clară şi mai corectă de 
facturare, precum şi de control 
a sumelor neîncasate de la 
populaţie. Astfel, vor fi evitate 
orice fel de discriminări la 
momentul luării unor măsuri de 
sistare a energiei termice. În 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
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judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

municipiul Suceava aceasta 
este principala problemă în 
momentul de faţă, fiind 
cunoscut, inclusiv la nivel 
guvernamentali, problema 
termoficării la Suceava, către 
care s-au trasnferat deja sume 
de bani importante care nu au 
rezolvat însă problema. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 2.000 mii lei. 

198.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru modernizarea 
spaţiilor de joacă din 
municipiul Suceava, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 

În municipiul Suceava există 
locuri de joacă care nu fost 
modernizate în ultimii 25 de ani 
şi pun în pericol siguranţa 
copiilor.. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 5.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

199.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 10.000 mii 
lei pentru modernizarea 
punctelor termice şi a reţelei 
de distribuţie termică din 
municipiul Suceava, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Aceste puncte termice, unele 
dintre ele deservind unui număr 
foarte mare de beneficiari, 
suferă în permanent defecţiuni 
care creează disconfort 
populaţiei ducând până la 
sistări zilnice ale furnizării apei 
şi căldurii. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 100.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locală 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

200.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 

Se alocă suma de 800 mii  lei 
pentru amenajarea cimitirului 
din cartierul Iţcani, municipiul 
Suceava, jud. Suceava. 
 

Primăria municipiului Suceava a 
dat în folosinţă un teren 
Parohiei care nu are fondurile 
necesare amenajării.  
Necesitatea existenţei acestui 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
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Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

obiectiv este determinată de 
existenţa unui singur cimitir 
care nu mai poate răspunde 
solicitărilor. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 8.000 mii lei. 

National de Dezvoltare Locală 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

201.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru înfiinţarea unui 
Centru de recuperare prin 
kinetoterapie, municipiul 
Suceava, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  

Exista un potenţial foarte mare 
de forţă de muncă în municipiul 
Suceava în acest domeniu, cu 
rezultate remarcabile în tratarea 
afecţiunilor locomotorii, dat fiind 
faptul ca Universitatea “Ştefan 
cel Mare” din Suceava are o 
specializare care anual scoate 
pe piaţa muncii sute de 
kinetoterapeuţi. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

202.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 10.000 mii 
lei pentru co-finanţare 
proiecte privind creearea de 
reţele de alimentare de apă şi 
canalizare în judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

La nivelul anului 2014  sunt 
foarte multe localitati, locuinte si 
institutii care nu au acces la apa 
curentă şi canalizare. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 10.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

203.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 

Se alocă suma de 10.000 mii 
lei pentru conectare la 
alimentarea cu apă curentă şi 
canalizare a şcolilor din 
judeţul Suceava.  
 

Pentru  anul şcolar 2014-2015, 
în judeţul Suceava,   din 813 
unităţi de învăţământ doar 266 
au obţinut autorizaţie sanitară 
de funcţionare. Motivul 
neacordării acestei autorizaţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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Dezvoltare Locală 
 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

fiind lipsa conectării la apă 
curentă si a canalizării, acest 
lucru îngrădind in mod direct 
accesul copiilor la educaţie. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 10.000 mii lei. 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

204.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 10.000 mii 
lei pentru cofinanţarea 
proiectelor de infrastructură 
rutieră - drumuri judeţene şi 
comunale - în judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  

Mai multe drumuri judeţene şi 
comunale trebuie reabilitate şi 
modernizate în regim de 
urgenţă, deoarece fie au fost 
afectate de calamităţi, fie sunt 
intrate în reabilitare si 
nefinalizate, fie sunt sectoare 
de drumuri la care s-a amânat 
termenul de intrare in reparaţii. 
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 10.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

205.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/01/13 
Tiltlul VI TRANSFERURI 
ÎNTRE UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 

Se alocă suma de 60.000 mii 
lei pentru demararea 
Proiectului Naţional Cadastru 
Imobiliar gratuit pentru 
întreaga ţară. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Suma este necesară pentru 
demararea Proiectului privind 
realizarea cadastrului gratuit, 
pentru anul 2015, urmând ca 
realizarea obiectivului să 
primească finanţare eşalonat în 
viitoarele exerciţii bugetare, 
având în vedere că suma totală 
estimată este de 439.000 mii lei 
conform Programului naţional 
de cadastru şi carte funciară 
(PNCCF) pentru perioada 2014 
– 2023 propus de ANCPI. Acest 
proiect ar deservi unui număr 
foarte mare de cetăţeni şi, 
totodată, astfel  va fi creată o 
bază de date unitară şi 
completă a imobilelor din ţară. 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 60.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. XIX 
din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 8/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative şi alte măsuri 
fiscal-bugetare, o parte din 
veniturile proprii ale Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară poate fi 
utilizată pentru cofinanţarea 
activităţii de inventariere a 
terenurilor, prevăzută de Legea 
nr. 165/2013. 
 

206.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru Aeroportul 

Aeroportul din Suceava 
beneficiază de finanţare cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice 
 
Anexa 3/15 

Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

fonduri de Uniunea Europeana 
pentru modernizarea pistei şi a 
elementelor de siguranţa 
traficului aerian. Pentru 
finalizarea modernizării 
aeroportului, judeţul Suceava 
trebuie să asigure cofinanţarea, 
precum si finanţarea 
modernizării aerogării şi a 
elementelor conexe. 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 

- Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor lucrări prin 
bugetul MDRAP 
 

207.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei  pentru modernizarea 
Spitalului Judeţean de 
Urgenţă Sf Ioan cel Nou 
Suceava, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  

Spitalul Judeţean din Suceava 
este un spital de interes 
regional, deservind judeţele 
Suceava si Botoşani. 
Sunt necesare lucrări de 
modernizare a unor secţii si 
lucrări de reabilitare a corpului 
principal.  
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

208.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru demararea 
proiectului „Agrement pe râul 
Suceava”.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Municipiul Suceava nu dispune 
în prezent de nicio altă bază de 
agremenent.  
 
Sursa de finanţare:  
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 2.500 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

209.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se alocă suma de 26.625 mii 
lei pentru continuarea 
lucrărilor la Pârtia de Schi 

Finalizarea acestei investiţii va 
contribui la dezvoltarea 
turismului în zonă, prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

”Rarăul” din municipiul 
Câmpulung Moldovenesc, 
judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

extinderea domeniului schiabil 
al judeţului Suceava, la 
atragerea de investitori şi la 
creearea de locuri de muncă. 
Pentru finalizarea tronsonului I 
din proiectul este necesară 
alocarea sumei de 26.625 mii 
lei din care 7.178 mii lei pentru 
lucrări executate şi şi 
nedecontate din bugetul 
Ministerului Economiei – 
Autoritatea Naţională pentru 
Turism. Menţionăm că în 
perioada 2008-2012, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a alocat pentru acest 
tronson suma de 44.400 mii lei, 
iar contribuţia Consiliului Local 
a fost de 298 mii lei, lucrările 
efectuate riscă deja să se 
degradeze, iar instalaţia de tip 
telegondolă aflându-se în 
conservare. De realizarea 
acestei pârtii în zona 
Câmpulung Moldovenesc 
depinde şi deschiderea pe timp 
de iarnă a Drumului turistic 
Transrarău (cea mai 
spectaculoasă şosea din 
Bucovina), realizat în 2014 şi 
care a costat 5.000.000 lei. 
Sursa de finanţare: 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
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Diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 26.625 mii lei. 

210.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru împrejmuire, dotare 
tehnică şi racordare la gaz al 
Punctului de informare 
turistică din cadrul Bisericii 
“Sf. Înviere” Suceava, 
municipiul Suceava, udeţul 
Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Gheorghe FLUTUR, senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Ese necesară realiyarea 
acestor lucrări, întrucat lucrarile 
deja efectuate se vor deteriora 
dacă nu sunt finalizzate în scurt 
timp. Continuitatea finanţării ar 
duce la terminarea lucrării în 
2015. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 100 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locală 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
suportă redistribuirea.  
 

211.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se alocă suma de 450 mii lei, 
destinată finanţării 
obiectivului de investiţii 
denumit „Sistem centralizat 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor care în 
momentul de faţă sunt 
executate în proporţie de 85%  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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Anexa 3/15/02/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

de canalizare în comuna 
Sineşti, judeţul Ialomiţa” 
pentru Primăria Comunei 
Sineşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

şi stagnează din lipsă de 
fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   450 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 38 
”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

212.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 445 mii lei, 
destinată extinderii clădirilor 
Şcolii Gimnaziale Sineşti, 
pentru Primăria Comunei 
Sineşti, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 

Suma este necesară  extinderii 
clădirilor Şcolii Gimnaziale 
Sineşti prin construirea unor noi 
săli de clasă pentru  crearea 
condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   445 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 
38”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Camera Deputaţilor  
213.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.784 mii 
lei, destinată finanţării 
obiectivului de investiţii 
denumit „Construcţie Centru 
Administrativ” pentru 
Primăria Oraşului Fierbinţi 
Târg, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor care în 
momentul de faţă sunt în 
desfăşurare fără a se fi achitat 
eşalonările până la această 
dată.Termenul de finalizare a 
lucrărilor este anul 2015. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   1.784 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 
38.”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

214.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 702 mii lei, 
destinată finanţării 
contribuţiei Primăriei la 
proiectul denumit „ Staţie 
epurare” pentru Primăria 
Oraşului Fierbinţi Târg, 
judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Suma este necesară 
cofinanţării proiectului realizat 
de S.C. RAJA S.A. cu lucrări în 
execuţie. Termenul de finalizare 
a lucrărilor prevăzut în proiect 
este anul 2015. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   702 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

38.”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

215.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 358,6 mii 
lei, destinată finanţării 
diferenţei de achitat la 
obiectivul de investiţii 
denumit „ Trotuare DJ 101 şi 
DJ Fierbinţii de Jos” pentru 
Primăria Oraşului Fierbinţi 
Târg, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor care în 
prezent sunt executate şi 
achitate în proporţie de 74 % . 
Termenul de finalizare a 
lucrărilor prevăzut în proiect 
este anul 2015. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   358.6 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 
38.”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

216.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 

Se alocă suma de 50 mii lei, 
destinată construcţiei unui 
grup sanitar la Şcoala 
Gimnaziala Dridu, corpul cu 
clase I-IV, pentru Primăria 

Suma este necesară deoarece 
corpul de clădire nu dispune de 
un grup sanitar conform. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Comunei Dridu, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

cu   50 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 
38.”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

217.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.500 mii 
lei, destinată  drumurilor, 
pentru Primăria Municipiului 
Urziceni, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor interioare 
aflate în stadiu avansat de 
uzură, din zona vechiului obor 
de vite. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   1.500 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 
38.”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

218.  Ministerul Dezvoltării Se alocă suma de 40 mii lei, Suma este necesară  Se propune respingerea 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

destinată  reabilitării  
clădirilor Clubului Elevilor şi 
Preşcolarilor Urziceni, pentru 
Primăria Municipiului 
Urziceni, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor aparţinând 
Clubului Elevilor şi Preşcolarilor 
Urziceni, pentru  crearea 
condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   40 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/25/02, 
capitolul 5001, grupa 20, titlul II, 
articolul 01.” Bunuri şi servicii” 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

219.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 60 mii lei, 
destinată  reabilitării  
clădirilor Colegiului Naţional 
“Grigore Moisil” Urziceni, 
pentru Primăria Municipiului 
Urziceni, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor aparţinând  
Colegiului Naţional “Grigore 
Moisil “ Urziceni, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   60 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/25/02, 
capitolul 5001, grupa 20, titlul II, 
articolul 06, alineatul 02” 
Deplasări în străinătate” 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

220.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 165 mii lei, 
destinată finanţării 
contributiei de 5% a Primăriei 
la proiectul denumit ”Prima 
înfiinţare a reţelei de apă în 
comuna Roşiori, Judeţul 
Ialomiţa”, pentru Primăria  
Comunei Roşiori, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Suma este necesară 
contributiei  cu 5% din valoarea 
totală a contractului  care este 
în derulare, cu finanţare din 
Fondul de Mediu. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   400 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 
38.”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

finanţare. 
 

221.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 400 mii lei, 
destinată construirii unui pod 
peste canalul de irigare, 
pentru Primăria Comunei 
Roşiori, judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Podul va face legatura între 
satele Roşiori şi Chiroiu, fiind 
singura soluţie de  a scurta 
distanţa dintre aceste localităţi. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   400 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 
38.”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

222.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 270 mii lei, 
destinată finanţării  
obiectivului de investiţii 
denumit „Modernizare 
strazilor Lalelei şi Săniuţei în 
Comuna Roşiori”, pentru 
Primăria Comunei Roşiori, 
judeţul Ialomiţa 
 

Se solicită admiterea, deoarece 
atât străzile cât şi trotuarele 
prezintă un grad ridicat de 
uzură. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   270 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

VI, articolul 02, alineatul 
38.”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

223.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 800 mii lei, 
destinată finalizării lucrărilor 
de alimentare cu apă şi 
canalizare,pentru Primăria 
Comunei Moviliţa, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma  este necesară pentru 
finalizarea lucrărilor începute 
care momentan stagnează din 
lipsă de fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   800 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 
38.”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

224.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se alocă suma de 100 mii 
lei,destinată  extinderii reţelei 
de iluminat public, pentru 

Suma este necesară pentru 
extinderea reţelei de iluminat 
public în toate zonele ramase 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
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Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Primăria Comunei Moviliţa, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

neacoperite. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   100 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 
38.”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

bugetul MDRAP 
- Nu există temei legal pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
National de Dezvoltare Locală 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 
 

225.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei, destinată reabilitării 
drumurilor, pentru Primăria 
Comunei Bărbuleşti, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea drumurilor 
comunale aflate în stadiu 
avansat de uzură. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   5000 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 
38.”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Camera Deputaţilor  
226.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului pe anul 2015 cu 
suma de 60.000 mii lei, 
destinată  finanţării   
proiectului denumit “Sistem 
de alimentare cu apă Comuna 
Bărbuleşti”, pentru Primăria 
Comunei Bărbuleşti, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară infiinţarii 
reţelelor de apă şi canalizare în 
Comuna Bărbuleşti. Momentan 
în localitate nu există o sursa 
de apă potabilă. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   60.000 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/15/02, 
capitolul 7001, grupa 51, titlul 
VI, articolul 02, alineatul 
38.”Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală” 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

227.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 500 mii lei, 
destinată continuării 
lucrărilor de reabilitare la 
clădirile Şcolii Gimnaziale 
Bărbuleşti, pentru Primăria 
Comunei Bărbuleşti, judeţul 
Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Suma este necesară  
continuării lucrărilor de 
reabilitare a clădirilor Şcolii 
Gimnaziale Bărbuleşti, pentru  
crearea condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului 
educaţional. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   500 mii lei a sumelor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

prevăzute  la anexa 3/25/02, 
capitolul 5001, grupa 20, titlul II, 
articolul 01.” Bunuri şi servicii” 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

228.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 3.000 mii 
lei, destinată reabilitării 
clădirilor Grădiniţei, pentru 
Primăria Comunei Bărbuleşti, 
judeţul Ialomiţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară deoarece 
clădirea se află într-un stadiu 
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu   3.000 mii lei a sumelor 
prevăzute  la anexa 3/25/02, 
capitolul 5001, grupa 20, titlul II, 
articolul 01.” Bunuri şi servicii” 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
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nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

229.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 3.228 mii 
lei pentru sistem de 
alimentare cu apă, comuna 
Balta-Albă,  jud. Buzău.  
 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Lucrări de continuare a 
lucrărilor de reabilitare şi 
finalizarea obiectivului de 
investiţii. Valoarea totală a 
contractului este în valoare de 
5.678 mii lei din care s-a achitat 
exerciţiul financiar 2013 si 
exerciţiul financiar 2014  în 
sumă de 2450 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 3.228 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

230.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru amenajarea interioară 

Se impune repararea  unui 
număr de 6 săli de curs 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

a şcolii din satul Amara, 
comuna Balta-Albă, judeţul 
Buzău. 
 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

frecventate de un număr de 160 
de elevi. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 200 mii lei. 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

231.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.300 de 
mii lei pentru obiectivul 
„Alimentare cu apă”, satele 
Costieni, Zoiţa, Cuculeasa, 
comuna Ziduri,  judeţ Buzău.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Este imperios necesar 
introducerea unui sistem de 
alimentare cu apă potabilă care 
să asigure tuturor gospodăriilor 
cantitatea necesară de apă la 
standarde de calitate. Studiul 
de fezabilitate a fost realizat. 
 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.300 mii lei. 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

232.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor 
de reabilitare la Școala din 
satul Movila Banului, comuna 
Movila Banului, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune continuarea lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 500 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
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233.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 800 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor 
de reabilitare la Școala din 
satul Limpeziş, comuna 
Movila Banului, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unităţile de 
învăţământ menţionate se 
impune continuarea lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 800 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

234.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 22.050 mii 
lei pentru reabilitarea 
covorului asfaltic DJ 204C 
(24,5km),  Săruleşti-Bisoca, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor judeţene 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 22.050 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

235.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 6.000 mii 
lei pentru reabilitarea 
covorului asfaltic DJ 205, DN 
2 (10 km),   Năeni - Finţeşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor judeţene 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 6.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
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asigură redistribuirea.  
 

236.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 10.800 mii 
lei pentru reabilitarea 
covorului asfaltic DJ 102 F 
(18 km),   Scorţoasa- Căneşti, 
judeţul Buzău.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor judeţene 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 10.800 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

237.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 6.375 mii 
lei pentru reabilitarea 
covorului asfaltic DJ 204M, 
(8,5km),   Mânzăleşti - 
Lopătăreasa, judeţul  Buzău.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor judetene 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 6.375 mii lei. 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

238.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 16.000 mii 
lei pentru reabilitarea 
covorului asfaltic DJ 203A, 
(10 km),   Mărgăriteşti – 
Batogu - Livada, judeţ Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor judeţene 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 16.000 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

239.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 150 mii lei 
pentru finalizarea parcului din 
satul Cuculeasa, comuna 
Ziduri, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Creşterea calităţii vieţii pentru 
localnicii din satul Cuculeasa, 
comuna Ziduri, judeţul Buzău.  
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 150 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 

240.    Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma suma de 1.400 
mii  lei pentru finalizarea 
Proiectului “Construire 
poduri din beton armat peste 
râul Câlnău”.  
 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Este vorba de un podeţ, cu o 
lungime de 25 m, peste râul 
Câlnău care face legătura cu 
comuna cu acelaşi nume. 
Proiectul a fost finanţat prin OG 
nr. 7/2006, a primit suma de 
300 mii lei şi a fost mutat pe 
PNDL. 
  
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 1.400 mii lei. 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

241.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de  880 mii lei 
pentru reabilitarea covorului 
asfaltic şi  podeţe pe DJ 
203K, (2 km)   Focşănei – 
Gura Câlnăului, judeţul Buzău  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor judeţene 
menţionate, aflate în stadiu  
avansat de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 880 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
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242.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 350 mii lei 
pentru reabilitarea căminului 
cultural din sat Nişcov, 
comuna Verneşti, judeţul 
Buzău . 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Clădirea se găsesc intr-o stare 
de uzură avansată. Vechimea 
acesteia impune reabilitare. 
Necesitatea existenţei unui 
spaţiu adecvat pentru 
desfăşurarea evenimentelor 
culturale şi de altă natură, la 
nivelul localităţii. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
suma de 350 mii lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

243.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/5001/51/38/ 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de  9.700 mii 
lei pentru reabilitarea 
covorului asfaltic DC 49 între 
satele Zoreşti - Nişcov, DC 50 
între satele Nişcov – 
Cândeşti, totalizând 8 KM, DS 
7 - sat Mierea (900 metri), 
comuna Verneşti, judeţul 
Buzău. 
 

Realizări de lucrări ce vizează 
reabilitarea drumurilor 
comunale şi săteşti menţionate, 
aflate în stadiu avansat de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/15/01/5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Cezar-Florin PREDA, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

suma de 9.700 mii lei. Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar titlul, 
articolul şi alineatul de unde se 
asigură redistribuirea.  
 

244.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Alin 36 
Subprogramul Regenerare 
urbană a municipiilor şi 
oraşelor 

Majorarea cu suma de 1.075 
mii lei a bugetului alocat, 
pentru modernizarea străzii 
Constituţiei din municipiul 
Arad, judeţul Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Ion Șcheau, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Lucrările de reabilitare a Străzii 
Constituţiei din Municipiul Arad 
fac parte dintr-un set de 
intervenţii aprobate spre 
finanţare în cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare a 
Infrastructurii(PNDI), program 
care a fost închis de actualul 
Guvern în anul 2013.  
Lucrările de asfaltare nu au fost 
demarate nici până astăzi, în 
condiţiile în care lucrările de 
canalizare au fost finalizate încă 
din 2012. Strada a devenit 
aproape impracticabilă, fiind şi 
în proximitatea A1. 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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să se finanţeze lucrările 
respective  
 

245.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Alin 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Majorarea cu suma de  3.100 
mii lei, pentru realizarea 
următorului obiectiv: 
 -reconstrucţia şi extinderea 
corpului B al Colegiului 
Naţional “Preparandia- 
Dimitrie Țichindeal”  Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Ion Șcheau, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de 
desfăşurare a activităţii 
didactice a elevilor încadraţi la 
unitatea de învăţământ 
menţionată şi se impune 
construcţia unei noi clădiri cu 10 
săli de clasă şi anexele 
necesare, spaţiul optim pentru 
desfaşurarea activităţii didactice 
într- un mediu sănătos. În 
momentul de faţă, clădirea 
secundară are doar parter, cu 4 
săli de clasă care se află în 
condiţii improprii, în care învaţă 
4 clase cu 118 elevi. 
Colegiul Naţional ”Preparandia 
– Dimitrie Țichindeal” este 
considerată o unitate şcolară de 
elită în învăţământul arădean, 
fapt certificat de calitatea 
procesului de învăţământ, de 
calitatea deosebită a 
absolvenţilor săi şi de 
rezultatele excepţionale 
obţinute la examenele de 
absolvire (la bacalaureat cu 
procentul de promovabilitate în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica articolul şi alineatul de 
la care se suporta 
redistribuirea. 
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ultimii 10 ani de fiecare dată de 
peste 96%) şi la olimpiadele şi 
competiţiile şcolare la nivel 
judeţean, naţional şi 
internaţional.     
Sursa finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 8000 Subcapitol 
01/Titlul 01 Cheltuieli curente 

246.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

 Se alocă suma de 200.000 
mii lei pentru efectuarea unor 
lucrări de amenajare turistică 
(construcţie telecabine, 
telescaun, teleski, amenajare 
pârtii de ski – aproximnativ 
80 km) în munţii Tarcu, 
respectiv pe masivul Tarcu-
Caleanu şi Baicu-Nedeia, 
comuna Zavoi, judeţul Caraş-
Severin 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrărilor de 
amenajare turistică având în 
vedere potenţialul turistic al 
zonei, precum şi necesitatea 
creşterii numărului de locuri de 
muncă la nivelul judeţului 
Caraş-Severin. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica articolul şi alineatul de 
la care se suporta 
redistribuirea. 
 

247.  Ministerul Dezvoltării Se alocă suma de 9.000 mii Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

lei pentru efectuarea unor 
lucrări de amenajare turistică 
(construcţie telecabine, 
telescaun, teleski, amenajare 
pârtii de ski Semenic-Valiug) 
în munţii Banatului, respectiv 
a lanţului muntos Semenic, 
comuna Valiug, judeţul 
Caraş-Severin 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistică având în 
vedere potenţialul turistic al 
zonei, precum şi necesitatea 
creşterii numărului de locuri de 
munca la nivelul judeţului 
Caraş-Severin. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

248.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 43.000 mii 
lei pentru realizarea 
proiectului de dezvoltare 
turistică “Parc pentru 
petrecerea timpului liber 
Poiana Golului – Reşiţa”, 
municipiului Reşiţa, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrărilor de 
amenajare turistică având în 
vedere potenţialul turistic al 
zonei. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

249.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 15.000 mii 
lei pentru realizarea unui 
proiect de dezvoltare turistică 
în Platoul Secu, municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrărilor de 
amenajare turistică având în 
vedere potenţialul turistic al 
zonei. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
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250.  Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru realizarea unui 
proiect de dezvoltare turistică 
în zona lacului “Trei Ape”, 
comuna Brebu Nou, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrărilor de 
amenajare turistică având în 
vedere potenţialul turistic al 
zonei. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

251.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru infiinţarea unui punct 
sanitar de permanenţă în 
comuna Brebu Nou, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Se solicită admiterea 
amendamentului privind 
infiinţarea unui punct sanitar de 
permanenţă având în vedere 
faptul că pe raza acestei 
commune nu exista un 
asemenea serviciu medical, cea 
mai apropiata unitate sanitară 
fiind amplasata la o distanţă de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

60 km, respectiv în municipiul 
Reşiţa, judeţul Caraş-Severin. 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

252.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.327,530 
mii lei pentru efectuarea unor 
lucrări de reabilitare (lucrări 
de termoizolaţii, instalaţii 
sanitare, centrală termică, 
amenajări interioare) şi 
extindere a clădirii Casei de 
Cultură Bocşa, oraş Bocşa,  
judeţul Caraş-Severin.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea şi extindere a 
clădirii Casei de Cultură Bocşa 
având în vedere stadiul avansat 
de degradare a acesteia.  
 
Sursa de finanţare: 
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Camera Deputaţilor articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

253.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 250 mii lei 
pentru efectuarea unor lucrări 
de reabilitare (lucrări de 
termoizolaţii, instalaţii 
sanitare, centrală termică, 
amenajări interioare) a clădirii 
Caminului Cultural din Zlatiţa, 
comuna Socol, judeţul Caraş-
Severin.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea susţinerii şi 
promovării activităţilor educative 
şi culturale. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

254.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 250 mii lei 
pentru efectuarea unor lucrări 
de reabilitare (lucrări de 
termoizolaţii, instalaţii 
sanitare, centrală termică, 
amenajări interioare) a clădirii 
Căminului Cultural din 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea susţinerii şi 
promovării activităţilor educative 
şi culturale. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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comuna Socol, judeţul Caraş-
Severin.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

255.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 21.000 mii 
lei pentru efectuarea 
lucrărilor de canalizare pe 
raza comunei Zăvoi, judeţul 
Caraş-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creşterii 
nivelului de trai şi confort al 
populaţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

256.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru achiziţionarea clădirii 
fostului cinematograf din 
oraşul Bocşa, judeţul Caraş-
Severin. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea susţinerii şi 
promovării activităţilor educative 
şi culturale. 
Achiziţionarea clădirii fostului 
cinematograf este considerată 
de către conducea Primăriei 
Bocşa ca fiind oportună 
deoarece se doreşte a fi 
introdusă in patrimonial oraşului 
Bocşa. 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 

257.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru înfiintarea unui centru 
zonal pentru interventii 
Salvamont în staţiunea Băile 
Herculane, oraş Băile 
Herculane, juduţul Caraş-
Severin. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului privind 
înfiinţarea centrului zonal pentru 
interventii de tip Salvamont, 
având în vedere faptul ca 
Staţiunea Băile Herculane, 
judeţul Caraş-Severin este 
situată la intersecţia munţilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Cernei, Mehedinţi, Godeanu şi 
Retezat, cele mai apropiate 
centre Salvamont fiind 
amplasate în Reşiţa  şi Târgu 
Jiu, situate fiecare la 
aproximativ 110 km distanţa. 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

258.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru amenajarea unor 
locuri de joacă pentru copii în 
cartierul Măgura din orasul 
Bocşa, judetul Caraş-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea asigurarii 
unor spaţii pentru recreerea 
cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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se suporta redistribuirea. 
 

259.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru construcţia 
rigolelor pluviale şi refacerea, 
respectiv reamenajarea 
trotuarelor de pe raza 
comunei Zăvoi, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creşterii 
nivelului de trai şi confort al 
populaţiei. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

260.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 3.440 mii 
lei pentru susţinerea 
Primăriei oraşului Oţelu 
Roşu, judeţul Caraş-Severin 
în vederea cofinanţării 
proiectului I.S.P.A. “Apă şi 
canalizare în Caraş-Severin”, 
oraş Oţelu Roşu, judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creşterii 
nivelului de trai şi confort al 
populaţiei. 
 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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Caraş-Severin 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

261.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 2.000 mii 
lei pentru asfaltarea unor 
străzi (aproximativ 12 km), 
amplasate în oraşul Oţelu 
Roşu, judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creşterii 
nivelului de trai şi confort al 
populaţiei. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

262.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru reabilitarea prelungirii 
străzii Cloşca (aproximativ 
2,5 km), oraş Oţelu Roşu, 
judeţ Caraş-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creşterii 
nivelului de trai şi confort al 
populaţiei. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

263.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 50.000 mii 
lei pentru asfaltarea unor 
străzi (aproximativ 100 km), 
amplasate în Bocşa Montană, 
Bocşa Vasiova, Bocşa 
Română, judeţul Caraş-

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creşterii 
nivelului de trai şi confort al 
populaţiei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

264.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 8.600 mii 
lei pentru efectuarea unor 
lucrări de decolmatare a 
pârâului Ogaş, pe cursul din 
Bocşa Montană, cartier 
Măgura, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea efectuării 
unor lucrări pentru prevenirea 
inundaţiilor. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 202 - 

Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

265.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru efectuarea unor 
lucrări de reabilitare a 
drumului  (aproximativ 5 km) 
care face legatura între satul 
Mal (sat aparţinător de oraşul 
Oţelu Roşu) şi satul Măgura, 
comuna Zăvoi, judeţul Caraş-
Severin.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creşterii 
nivelului de trai şi confort al 
populaţiei. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

266.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.500 mii 
lei pentru reabilitarea 
drumului Zăvoi-Poiana 
Mărului, comuna Zăvoi, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creşterii 
nivelului de trai şi confort al 
populaţiei. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

267.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru construcţia unui 
drum de legatură între 
localităţile Păltiniş şi Jupa, 
judeţul Caraş-Severin, cu 
realizarea pasajului de 
trecere peste calea ferata, 
oraş Caransebeş, judeţul 
Caraş - Severin 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creşterii 
nivelului de trai şi confort al 
populatiei. 
Construirea acestui drum de 
legatură ar finaliza practic 
centura de ocolire a orasului 
Caransebeş, judeţul Caraş-
Severin. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

268.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 4.300 mii 
lei pentru efectuarea 
lucrărilor de reabilitare a 
drumului de legatură dintre 
Moldova Nouă-Padina Matei, 
comuna Garnic, judeţul Caraş 
- Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creşterii 
nivelului de trai şi confort al 
populaţiei. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

269.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru efectuarea 
lucrărilor de 
reabilitare/modernizare a unui 
drum (5km) amplasat pe raza 
comunei Cornea, judeţul 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea creşterii 
nivelului de trai şi confort al 
populaţiei. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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Caraş-Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
 

270.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51 
 

Se alocă suma de 5.000 mii 
lei pentru efectuarea unor 
studii de fezabilitate privind 
efectuarea lucrarilor de 
reamenajare, modernizare  şi 
extindere a aeroportului 
Caransebeş, judeţul Caraş-
Severin, în vederea 
desfăşurării activităţii de 
transport aerian utilitar şi/sau 
transport marfă în această 
locatie, oraş Caransebeş, 
judeţul Caraş - Severin 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere faptul că judeţul Caraş-
Severin nu are amenajat niciun 
aeroport/heliport. 
 
Sursa de finanţare:  
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 206 - 

amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

271.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Anexa 3/15/51/38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se alocă suma de 400 mii lei 
pentru efectuarea unor lucrări 
de reabilitare a clădirii 
cinematografului din 
municipiul Reşiţa, judeţul 
Caraş-Severin. 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
Valeria Diana Schelean 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea susţinerii şi 
promovării activităţilor educative 
şi culturale. 
 
Sursa de finanţare: 
- majorarea veniturilor bugetare 
prin diminuarea sumei 
prevăzută la Capitolul 
5001/Titlu 01 – Cheltuieli 
curente   

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea. 
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272.  Anexa 3/15 Ministerul 

Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Alin 36 
Subprogramul Regenerare 
urbană a municipiilor şi 
oraşelor 

Majorarea cu suma de 1.075 
mii lei a bugetului alocat, 
pentru modernizarea străzilor 
Crişuri, Rozmarin şi Albinelor 
din municipiul Câmpina, 
judeţul Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realizarea proiectului de 
modernizare este necesar 
pentru îmbunătăţirea 
înfrastructurii locale.  
 
Primăria Câmpina nu dispune 
de fondurile necesare iar din 
acest considerent, este 
solicitată adminterea 
amendamentului 
 
 
Sursa de finanţare:  se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 8001/Grupa 56/ Titlul 
VIII Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
există bază legală pentru 
diminuarea fondurilor alocate 
proiectelor cu finanţare din 
fonduri externe nerabursabile 
FEN postaderare 
 

273.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Alin 38 Programul 

Majorarea cu suma de 1.000 
mii lei a bugetului alocat, 
pentru achiziţionarea unor 
sisteme de supraveghere 
video în intersecţii din 
municipiul Câmpina, judeţul 
Prahova 

Dotarea cu sisteme de 
supraveghere video în 
intersecţii reprezintă unul din 
proiectele cele mai importante 
propuse de Primăria 
municipiului Câmpina pentru o 
bună gestionare a traficului.Se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
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Naţional pentru Dezvoltare 
Locală 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
primăria nu dispune de 
fondurile necesare. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 8000/Subcapitol 
01/Titlul 01 Cheltuieli curente 
 

274.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Alin 37 
Subprogramul Infrastructură 
la nivel judeţean 

Se propune majorarea cu 100 
mii lei a bugetului existent, 
pentru reabilitarea drumului 
Lunca Lacului din comuna 
Secăria, judeţul Prahova  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realizarea proiectului de 
modernizare este necesar 
pentru îmbunătăţirea 
înfrastructurii locale.  
 
Primăria nu dispune de 
fondurile necesare iar din acest 
considerent se propune  
adminterea amendamentului. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei alocate la 
Capitolul 5001/Grupa 55/Titlul 
VII Alte transferuri/ Art 01 
Transferuri interne 
 
 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 
 

275.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Alin 37 
Subprogramul Infrastructură 
la nivel judeţean 

Se propune majorarea cu 100 
mii lei a bugetului existent, 
pentru reabilitarea drumului 
Negroi din comuna Secăria, 
judeţul Prahova  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realizarea proiectului de 
modernizare este necesar 
pentru îmbunătăţirea 
înfrastructurii locale.  
 
Primăria nu dispune de 
fondurile necesare. 
 
Sursa de finanţare:  se propune 
diminuarea sumei alocate la 
Capitolul 5001/Grupa 55/Titlul 
VII Alte transferuri/ Art 01 
Transferuri interne 
 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

276.  Anexa 3/15 Ministerul Se propune majorarea cu 50 Demararea unui astfel de Se propunerea respingerea 
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Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Alin 37 
Subprogramul Infrastructură 
la nivel judeţean 

mii lei a bugetului existent, 
pentru modernizarea 
drumurilor de interes local 
din comuna Proviţa de Sus, 
judeţul Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

proiect este necesară pentru 
facilitarea accesului în comună. 
Întrucât primăria nu dispune de 
fondurile necesare la bugetul 
local, se solicită adminterea 
acestui amendament.   
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei alocate la 
Capitolul 5001/Grupa 55/Titlul 
VII Alte transferuri/ Art 01 
Transferuri interne 
 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

277.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Alin 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Majorarea cu 500 mii lei a 
bugetului stabilit, pentru 
reabilitarea termică a clădirii 
in care funţionează şcoala 
gimnazială “ Învăţător Ion 
Mateescu” din comuna 
Poiana Câmpina, judeţul 
Prahova 

Şcoala gimnazială “Învăţător 
Ion Mateescu” este singura 
unitate de învăţământ din 
comună. Cu toate că în ultimii 
ani au existat câteva programe 
derulate pentru modernizarea 
unităţii, reabilitarea termică a 
întregii clădiri nu a putut fi 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

realizată. Se propune admiterea 
amendamentului datorită 
faptului că primăria nu are 
fonduri suficiente pentru 
executarea lucrărilor de 
reabilitare. 
 
Sursa finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 8000 Subcapitol 
01/Titlul 01 Cheltuieli curente 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

278.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Alin 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Majorarea sumei cu 2.500 mii 
lei pentru sistemul de 
canalizare şi staţiei de 
epurare a apelor uzate din 
comuna Cocorăştii Mislii din 
judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 

Finanţarea acestor investiţii 
este stipulată în O.U.G nr. 
28/2013 şi este un proiect 
necesar modernizarea 
comunei, un proiect cu o 
valoare totală de 8.300.000 lei. 
Se propune admiterea 
amendamentului datorită 
faptului că primăria nu dispune 
de fondurile necesare finalizării 
acestui acestui proiect. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 7000/Subcapitolul 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

01/Grupa 01 Cheltuieli curente 
 

finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
 
 

279.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 37 Subprogramul 
Infrastructură la nivel 
judeţean 

Se propune majorarea cu 
suma de 477 mii lei a 
bugetului alocat, pentru 
modernizarea drumurilor de 
interes local din comuna 
Vâlcăneşti din judeţul 
Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realizarea proiectului de 
investiţii este necesar pentru 
facilitarea accesului în comună. 
Primăria nu are fondurile 
necesare pentru executarea 
lucrărilor, motiv pentru care se 
propune admiterea 
amendamentului. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 7001/Grupa 85/Titlul 
XIX Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul 
curent. 
 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
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280.  Anexa 3/15 Ministerul 

Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune majorarea cu 
6.812 mii lei a bugetului 
alocat, pentru realizarea 
sistemelor de alimentare cu 
apă şi a sistemelor de 
canalizare precum şi a 
realizării unei staţii de 
epurare a apelor uzate în 
comuna Bătrâni, judeţul 
Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Proiectul a fost iniţiat în 
parteneriat cu Administraţia 
Fondului pentru Mediu având 
un buget de 9.203.962 lei. Se 
propune adoptarea 
amendamentului pentru ca 
primăria să poată continua şi 
finaliza proiectul. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 5001/Titlul 01 – 
Cheltuieli curente 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

281.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune majorarea cu 
2.000 mii lei a bugetului 
pentru extinderea şi 
modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă potabilă şi 
modernizarea reţelei de 
canalizare din Comuna 
Drajna, judeţul Prahova. 
 

Realizarea proiectului este 
necesară pentru evitarea 
problemelor de alimentare cu 
apă potabilă a locuinţelor şi 
preîntâmpinarea oricăror 
probleme legate de actuala 
reţea de canalizare. 
 
Primăria nu dispune de 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

fondurile necesară, motiv 
pentru care se propune 
adoptarea prezentului 
amendament. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 5001/Titlul 01 – 
Cheltuieli curente 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

282.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 35 Subprogramul 
Modernizarea satului 
românesc 

Se propune majorarea cu 
333,370 mii lei a bugetului, 
pentru amenajarea drumului 
local din satul Buzata, 
comuna Apostolache, judeţul 
Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Proiectul este în faza de 
execuţie. Se propune admiterea 
amendamentului datorită 
faptului că primăria nu dispune 
de suma necesară execuţiei 
acestui proiect de infrastructură 
necesar accesului în comună. 
 
Sursă de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 5101/ Grupa 01 
Cheltuieli curente. 
 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 215 - 

se suporta redistribuirea.      
283.  Anexa 3/15 Ministerul 

Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Majorarea cu 539 mii lei a 
bugetului în vederea 
execuţiei proiectului de 
reabilitare şi extindere a 
reţelei de alimentare cu apă 
potabilă din comuna 
Lipăneşti, judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Proiectul presupune cheltuieli 
totale de 3.868.650 lei. Din 
cauza faptului că primăria nu 
are fondurile necesare pentru 
finalizarea execuţiei, se 
propune admiterea prezentului 
amendament. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 7001/Grupa 85/Titlul 
XIX Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul 
curent. 
 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

284.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat / 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 

Majorarea cu 4.176 mii lei a 
bugetului pentru executarea 
lucrărilor de modernizare a 
drumurilor comunale din 
satul Mires, comuna Sângeru, 
judeţul Prahova. 

Modernizarea drumurilor din sat 
sunt necesare pentru facilitarea 
accesului. Se propune 
admiterea amendamentului 
întrucât primăria nu dispune de 
fondurile necesare. 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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publice/Alin 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursă de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 5101/ Grupa 01 
Cheltuieli curente 
 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

285.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune majorarea cu 500 
mii lei a bugetului, pentru 
consolidarea şi extinderea 
clădirii primăriei comunei 
Şoimari din judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Investiţia este necesară întrucât 
spaţiul actualului sediu este 
prea mic pentru actualele 
necesităţi. Datorită faptului că 
primăria nu a primit fonduri din 
partea Consiliului judeţean 
aceasta se află in 
imposibilitatea de a asigura 
suma aferentă executării 
acestui proiect de investiţii. Din 
acest motiv, se solicită 
admiterea prezentului 
amendament. 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 5101/ Grupa 01 
Cheltuieli curente 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
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fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

286.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Majorarea cu 3.300 mii lei a 
bugetului, pentru asfaltarea a 
2,5 km de drumuri locale şi 
execuţia unui pod peste 
pârâul Lopatna din comuna 
Şoimari, judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Administraţia locală nu a primit 
fonduri din partea Consiliului 
judeţean pentru asfaltarea 
drumurilor locale. Totodată 
amenajarea unui pod peste 
pârâul Lopatna este necesar 
pentru accesul mai facil.Se 
solicită admiterea prezentului 
amendament întrucât primăria 
nu dispune de alte fonduri 
pentru execuţia acestor lucrări. 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 7001/Grupa 85/Titlul 
XIX Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul 
curent. 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

287.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 

Se propune majorarea cu 
3.064.590 mii lei a bugetului 
pentru realizarea sistemelor 

Comuna Plopu are nevoie de 
un sistem de canalizare şi de 
staţii de epurare a apelor uzate. 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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5001 Cheltuieli buget de stat 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

de canalizare şi a staţiilor de 
epurare a apelor uzate din 
comuna Plopu, judeţul 
Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Toate aceste investiţii nu pot fi 
realizate de primărie  din lipsă 
de fonduri. Din acest motiv, se 
solicită admiterea acestui 
amendament. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 7001/Grupa 85/Titlul 
XIX Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul 
curent. 
 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

288.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Majorarea cu 14.000 mii lei a 
bugetului, în vederea 
executării lucrărilor de 
modernizare a drumurilor 
interioare din comuna Tătaru, 
judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Parte a programului naţional 
pentru dezvoltare locală, 
modernizarea drumurilor 
interioare este necesară în 
principal datorită situaţiei 
actuale în care acestea se află. 
Din păcate primăria nu are la 
dispoziţie fondurile necesare 
pentru un astfel de proiect motiv 
pentru care, este solicitată 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

adminterea prezentului  
amendament. 
Sursă de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 8001/Grupa 56/ Titlul 
VIII Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
există bază legală pentru 
diminuarea fondurilor alocate 
proiectelor cu finanţare din 
fonduri externe nerabursabile 
FEN postaderare 
 

289.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/Alin 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Majorarea cu 3.000 mii lei a 
bugetului pentru extinderea 
reţelei de canalizare din 
comuna Baba Ana, judeţul 
Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Proiectul a fost inclus iniţial în 
Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.28 /2013. Din 
păcate singurele obiective 
finanţate au fost cele din 
comuna Cornu. Se solicită 
admiterea prezentului 
amendament întrucât fondurile 
necesare pentru finanţarea 
acestui proiect depăşesc cu 
mult bugetul primăriei. 
Sursă de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 8001/Grupa 56/ Titlul 
VIII Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu 
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există bază legală pentru 
diminuarea fondurilor alocate 
proiectelor cu finanţare din 
fonduri externe nerabursabile 
FEN postaderare 
 

290.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Art 37 Subprogramul 
Infrastructură la nivel 
judeţean 

Majorarea cu 80.000 mii lei a 
bugetului alocat, pentru 
asfaltarea drumurilor din 
comuna Boldeşti Grădiştea, 
judeţul Prahova. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realizarea proiectului de 
modernizare este necesar 
pentru îmbunătăţirea 
înfrastructurii comunale. Se 
solicită admiterea prezentului 
amendament întrucât primăria 
nu poate suporta din bugetul 
propriu finanţarea acestui 
proiect. 
 
Sursă de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 7001/Grupa 85/Titlul 
XIX Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul 
curent. 
 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

291.  Anexa 3/15 Ministerul Se propune majorarea cu Sistemul de canalizare face Se propunerea respingerea 
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Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Art 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

1.000 mii lei a bugetului 
pentru extinderea sistemelor 
de canalizare din comuna 
Ceptura de Jos, judeţul 
Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

parte din Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală extinderea 
acestuia fiind necesară pentru a 
include toate gospodăriile din 
comună. Din cauza faptului că 
bugetul local nu permite o astfel 
de lucrare, se propune 
admiterea prezentului 
amendament.  
Sursă de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 7001/Grupa 85/Titlul 
XIX Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul 
curent. 
 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

292.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Art 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Majorarea cu 4.500 mii lei a 
bugetului pentru 
modernizarea drumurilor de 
interes local din comuna 
Drăgăneşti, judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Realizarea proiectului de 
modernizare este necesar 
pentru îmbunătăţirea 
înfrastructurii locale.  
 
Primăria nu dispune de 
fondurile necesare iar din acest 
considerent se propune  

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

adminterea amendamentului. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 7001/Grupa 85/Titlul 
XIX Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul 
curent. 
 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

293.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Art 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Se propune majorarea cu 
4.500 mii lei a bugetului 
pentru modernizarea şi 
extinderea dispensarului 
medical din comuna Salciile, 
judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 

Primăria a solicitat Consiliului 
judeţean includerea acestor 
lucrări în Portofoliul de proiecte 
pentru perioada 2014-2016. Se 
propune admiterea prezentului 
amendament datorită faptului 
că bugetul primăriei nu are 
alocate fondurile necesare 
pentru executarea acestor 
lucrări. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 7000/Subcapitolul 
01/Grupa 01 Cheltuieli curente 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

294.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Art 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Majorarea cu 26.790 mii lei a 
bugetului pentru demararea 
lucrărilor la Complexul 
sportiv pentru atletism, din 
Buşteni, judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Proiectul de construcţie a bazei 
sportive este derulat în 
parteneriat cu Federaţia 
Română de Atletism. Această 
bază sportivă urmează să o 
înlocuiască pe cea existentă 
deja la Poiana Braşov. Datorită 
importanţei pe care acest 
proiect îl are pentru Federaţia 
Română de Atletism dar şi 
pentru întreg oraşul Buşteni, se 
propune admiterea prezentului 
amendament. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 7000/Subcapitolul 
01/Grupa 01 Cheltuieli curente 
 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

295.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat/ 
Titlul VI Transferuri între 

Majorarea cu 1.218.677 mii lei 
a bugetului pentru 
amenajarea unui centru 
SMURD şi a unor spaţii de 
cazare, în oraşul Comarnic, 

Construcţia centrului are, 
conform caietului de sarcini, o 
valoare de aproximativ 
1.800.000 lei, bani de care 
autorităţile locale nu dispun. Cu 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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unităţi ale administraţiei 
publice/ Art 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

toate că au existat promisiuni 
de asistenţă din partea 
Consiliului Judeţean, lucrările 
nu au putut fi demarcate. 
Datorită importanţei pe care 
acest proiect îl are pentru 
cetăţenii oraşului, se propune 
admiterea prezentului 
amendament, 
Sursă de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 7000/Subcapitolul 
01/Grupa 01 Cheltuieli curente 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

296.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat/ 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Art 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Majorarea cu 2.500 mii  lei a 
bugetului pentru realizarea 
lucrărilor de extindere a 
conductei de alimentare cu 
gaze naturale, în comuna 
Scorţeni, judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 

Extinderea conductei de 
alimentare cu gaze naturale 
reprezintă unul din principalele 
proiecte de investiţii. Se solicită 
admiterea prezentului 
amendament din cauza faptului 
că bugetul local nu dispune de 
fondurile necesare. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 7000/Subcapitolul 
01/Grupa 01 Cheltuieli curente 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

297.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat/ 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Art 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

Majorarea cu 450 mii lei a 
bugetului pentru realizarea 
reţelei de distribuţie a apei 
potabile, în comuna Şoimari, 
judeţul Prahova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Reţeaua de distribuţie a apei 
potabile este un obiectiv 
necesar pentru asigurarea apei 
potabile a locuitorilor din 
comună. Se solicită admiterea 
prezentului amendament din 
cauza faptului că bugetul local 
nu dispune de fondurile 
necesare. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 5101/Titlul 01  
Cheltuieli curente 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

298.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget de stat/ 
Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice/ Art 01/ Alin 32 
Reabilitarea termică a 
clădirilor de locuit 

Majorarea cu 3.069.308 mii lei 
a bugetului pentru realizarea 
reabilitarea termică a 
blocurilor 9B1B2, 9C din 
strada Băneşti, a blocului 
9D1D2 din Bulevardul 
Republicii nr.181 şi a blocului 
9E din strada Sinăii, Ploieşti, 
Prahova. 

Proiectele de reabilitare termică 
au fost incluse în Programul 
Operaţional Regional 2007 -
2013 Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor. Întrucât 
autorităţile locale nu dispun de 
sursele financiare necesare 
susţinerii acestor proiecte, se 
solicită admiterea prezentului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

amendament. 
 
Sursa de finanţare: Sursa de 
finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la 
Capitolul 5101/Titlul 01  
Cheltuieli curente 

termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2015, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
50,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se poate 
asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu regulamentele 
şi procedurile de accesare a 
acestor fonduri şi în condiţiile 
stabilite prin documentele 
procedurale specifice 
implementării programelor 
operaţionale. 
 

299.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15 cu suma de 351 mii lei 
pentru cofinanţarea lucrărilor 
la reţeaua de apă şi 
canalizare din Municipiul 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a creşte calitatea vieţii în 
Municipiul Craiova prin 
asigurarea condiţiilor 
elementare de trai şi anume 
apă şi canalizare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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Craiova. Proiectul priveşte 
introducerea apei şi 
canalizarea în cartierele 
Bariera Vâlcii şi Romaneşti. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
Marinică Dincă, senator PDL 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Obiectiv de investiţii început în 
anul 2012 conform master 
planului de apă de la nivelul 
judeţului Dolj. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

300.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15 cu suma de 10.000 mii lei 
pentru creşterea eficienţei 
energetice a blocurilor de 
locuinţe în Municipiul 
Craiova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma propusă este necesară 
pentru a asigura cofinanţarea 
proiectului european întocmit de 
Primăria Municipiului Craiova 
pentru izolarea termică a 
blocurilor din Municipiul 
Craiova.  
Obiectivul de investiţii este în 
faza de finalizare a studiului de 
fezabilitate şi a proiectului 
tehnic. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
Marinică Dincă, senator PDL 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 

301.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MDRAP- Anexa 
3/15 cu suma de 21.500 mii lei 
pentru realizarea obiectivului 
de investiţii "Drum Judeţean - 
643 A - comuna Murgaşi, 
judeţul Dolj - 10,7 km - sat 
Balota- sat Veleşti" 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
Marinică Dincă, senator PDL 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru a asigura un trafic în 
condiţii de siguranţă şi mai ales 
pentru a menţine traficul 
deschis pe toată durata anului, 
având în vedere că în timpul 
iernii drumul devine 
impracticabil şi este închis 
pentru mijloacele auto de 
transport.  
Obiectivul de investiţii care are 
deja întocmit studiu de 
fezabilitate şi proiectul tehnic.  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
Realocare sume din cadrul 
bugetului MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar şi totodată 
sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 
 

302.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 231.000 
mii lei pentru realizarea 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru asigurarea dezvoltării în 
condiţii moderne a instruirii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
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Publice  
 

studiului de fezabilitate, 
proiectului tehnic şi execuţiei 
la un nou stadion municipal 
cu 30000 de locuri în 
Municipiul Craiova. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
Marinică Dincă, senator PDL 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

sportive în Municipiul Craiova. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
Realocare sume din cadrul 
bugetului MDRAP 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar şi totodată 
sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

303.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 6672 
mii lei pentru cofinanţarea 
proiectului "Amenajare 
parcare subterană în zona 
Teatrului Naţional 
(proiectare+asistenţă 
tehnică+execuţie) ", 
Municipiul Craiova, jud. Dolj.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru creşterea numărului de 
parcări în centrul Municipiului 
Craiova. 
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
Realocare sume din cadrul 
bugetului MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări din bugetul MDRAP 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
Marinică Dincă, senator PDL 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

304.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10950 
mii lei pentru cofinanţarea 
proiectului"Amenajarea şi 
revitalizarea centrului istoric 
din Municipiul Craiova"  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
Marinică Dincă, senator PDL 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Obiectiv de investiţii necesar 
pentru reabilitarea şi 
amenajarea infrastructurii din 
centrul istoric şi implicit pentru 
creşterea calităţii vieţii. 
Obiectivul de investiţii este în 
faza de licitaţie. 
 
Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezervă al 
Guvernului 
Realocare sume din cadrul 
bugetului MDRAP 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar şi totodată 
sumele propuse  prin  proiectul  
de  buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 

305.  Ministerul Dezvoltării Se propune suplimentarea La nivelul Regiunii de Se propunerea respingerea 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15/02 
Cap.7001/grupa 51/titlul VI/ 
art. 02/alin.37 

bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma de 102.000 mii lei 
pentru reabilitarea şi 
modernizarea DJ 172D 
(rezultat din comasarea DJ 
173A, DJ 173D, DJ 172C şi DJ 
172D, procedură realizată 
prin HCJ nr. 156 din 
04.12.2014).  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Ioan Oltean, PDL 
Deputat Stelian Dolha, PNL 
Senator Cristian Florian, PDL 
Senator Dorin Dobra, PNL. 
Grupurile Parlamentare PDL 
şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

dezvoltare Nord-Vest, s-a 
stabilit ca fiind prioritar pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
regionale de transport pentru 
perioada 2014-2020, traseul 
regional Transilvania Nord, în 
care este inclus şi DJ 172D. De 
asemenea, acest drum 
judeţean este prioritar conform 
strategiei de dezvoltare a 
judeţului Bistriţa-Năsăud. Lungi 
tronsoane din acest drum 
judeţean sunt fie extrem de 
degradate, aproape 
impracticabile, fie 
nemodernizate, astfel că se 
impune finanţarea reabilitării şi 
modernizării acestuia. 
 
Sursa de finanţare: 
Buget de stat, finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite. 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

306.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15/02 
Cap.7001/grupa 51/titlul VI/ 
art. 02/alin.37 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma de 12.000 mii lei pentru   
modernizarea DJ 171 pe 

Modernizarea DJ 171 pe 
tronsonul Tîrlişua-Lim, Judeţul 
Maramureş ar contribui la 
dezvoltarea zonei, ajutând de 
asemenea la prezervarea şi 
conservarea puternicei legături 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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sectorul/tronsonul Tîrlişua -
Lim, Judeţul Maramureş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Ioan Oltean, PDL 
Deputat Stelian Dolha, PNL 
Senator Cristian Florian, PDL 
Senator Dorin Dobra, PNL. 
Grupurile Parlamentare PDL 
şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

tradiţionale cu judeţul 
Maramureş. 
 
Sursa de finanţare: 
Buget de stat, finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite. 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

307.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15/02 
Cap.7001/grupa 51/titlul VI/ 
art. 02/alin.37 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma de 10.000 mii lei pentru   
modernizarea DJ 172 E pe 
sectorul/tronsonul Matei-
Chiochiş, judeţul Bistriţa-
Năsăud. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

La nivelul Regiunii de 
dezvoltare Nord-Vest, s-a 
stabilit ca fiind prioritar pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
regionale de transport pentru 
perioada 2014-2020, traseul 
regional Transilvania Nord, în 
care este inclus şi DJ 172E. De 
asemenea, acest drum 
judeţean este prioritar conform 
strategiei de dezvoltare a 
judeţului Bistriţa-Năsăud. 
Sectorul de drum indicat este 
nemodernizat, astfel că se 
impune finanţarea   

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Ioan Oltean, PDL 
Deputat Stelian Dolha, PNL 
Senator Cristian Florian, PDL 
Senator Dorin Dobra, PNL. 
Grupurile Parlamentare PDL 
şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

modernizării acestuia. 
 
Sursa de finanţare: 
Buget de stat, finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite. 

finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

308.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15/02 
Cap.7001/grupa 51/titlul VI/ 
art. 02/alin.37 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma de 11.000 mii lei pentru 
reabilitarea DJ 172 G pe 
sectorul/tronsonul Chiraleş-
Sărăţel, judeţul Bistriţa-
Năsăud. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Ioan Oltean, PDL 
Deputat Stelian Dolha, PNL 
Senator Cristian Florian, PDL 
Senator Dorin Dobra, PNL. 
Grupurile Parlamentare PDL 
şi PNL din Camera 

La nivelul Regiunii de 
dezvoltare Nord-Vest, s-a 
stabilit ca fiind prioritar pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
regionale de transport pentru 
perioada 2014-2020, traseul 
regional Transilvania Nord, în 
cuprinsul acestuia fiind inclus şi 
DJ 172G. De asemenea, acest 
drum judeţean este prioritar 
conform strategiei de dezvoltare 
a judeţului Bistriţa-Năsăud. 
Lungi tronsoane din acest drum 
judeţean sunt fie extrem de 
degradate, aproape 
impracticabile, fie 
nemodernizate, astfel că se 
impune finanţarea reabilitării şi 
modernizării acestuia. 
Sursa de finanţare: 
Buget de stat, finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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Deputaţilor şi Senat 
 

surse legal constituite. 

309.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Anexa 3/15/02 
Cap.7001/grupa 51/titlul VI/ 
art. 02/alin.37 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu 
suma de 21.000 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
DJ 172 A pe 
sectorul/tronsonul Nuşeni-
Chiochiş/Lim, Judeţul 
Bistriţa-Năsăud. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Ioan Oltean, PDL 
Deputat Stelian Dolha, PNL 
Senator Cristian Florian, PDL 
Senator Dorin Dobra, PNL 
Grupurile Parlamentare PDL 
şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

La nivelul Regiunii de 
dezvoltare Nord-Vest, s-a 
stabilit ca fiind prioritar pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
regionale de transport pentru 
perioada 2014-2020, traseul 
regional Transilvania Nord, în 
cuprinsul acestuia fiind inclus şi 
DJ 172 A. De asemenea, acest 
drum judeţean este prioritar 
conform strategiei de dezvoltare 
a judeţului Bistriţa-Năsăud. 
Lungi tronsoane din acest drum 
judeţean sunt fie extrem de 
degradate, aproape 
impracticabile, fie 
nemodernizate, astfel că se 
impune finanţarea reabilitării şi 
modernizării acestuia. 
Sursa de finanţare: 
Buget de stat, finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) Postaderare, FER, alte 
surse legal constituite. 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

310.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitolul 01 - 
Programul naţional de 

Majorare bugetului de stat cu 
suma de 6.850 mii  lei pentru 
modernizarea drumului 
comunal în localitatea 
Marpod  judeţul Sibiu. 

La primăria din comuna 
Marpod, judeţul Sibiu există 
proiectul de modernizare a 
străzilor din comuă, însă  
primăria nu dispune de resurse 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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dezvoltare locală, Articolul 02 
– Transferuri de capital, 
Aliniatul 37, Subprogramul 
infrastructura la nivel 
judeţean 
 

 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PDL Raluca Turcan 
 Grupul Parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 

financiare suficiente. 
Sursa de finanţare:  
Capitolul 5001, Titlul II Bunuri şi 
servicii, Articolul 01, aliniatul 09 
– Materiale şi prestări de 
servicii cu caracter funcţional 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

311.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitolul 01 - 
Programul naţional de 
dezvoltare locală, Articolul 02 
– Transferuri de capital, 
Aliniatul 37, Subprogramul 
infrastructura la nivel 
judeţean 
 
 

Majorare bugetului de sta cu 
suma de 200 mii  lei pentru 
reparţii drum şi podeţe a 
Drumului Comunal nr. 6, sat 
Agârbiciu-sat Șoala, din 
comuna Axente Sever, 
judeţul Sibiu 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PDL Raluca Turcan 
 Grupul Parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 

La primăria din comuna Axente 
Sever, din judeţul Sibiu există 
proiectul pentru executarea 
acestor reparaţii, însă  primăria 
nu dispune de resurse 
financiare suficiente. 
 
Sursa de finanţare:  
Capitolul 5001, Titlul II Bunuri şi 
servicii, Articolul 01, aliniatul 01 
– Furnituri de birou  

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

312.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitolul 01 - 
Programul naţional de 
dezvoltare locală, Articolul 02 
– Transferuri de capital, 
Aliniatul 35, Subprogramul 
Modernizarea Satului 
Românesc 
 

Majorarea bugetului de stat 
cu suma de 35 mii lei pentru 
înfiinţarea parcului din 
comuna Marpod, judeţul 
Sibiu 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PDL Raluca Turcan 
 Grupul Parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 
 

Menţionăm că în comuna 
Marpod nu există un parc sau 
un alt spaţiu de joacă pentru 
copii, fiind necesară realizarea 
acestui proiect de investiţie. 
De asemenea, specificăm faptul 
că, la primăria comunei 
Marpod, există acest proiect de 
investiţii, însă primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru finalizarea 
investiţiei. Suma necesară 
reprezintă 10% din cota de 
finanţare a proiectului de 
investiţie. 
Sursa de finanţare:  
Capitolul 5001, Titlul II Bunuri şi 
servicii, Articolul 01, aliniatul 01 
– Furnituri de birou 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor categorii de 
lucrări in cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală 
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313.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitolul 01 - 
Programul naţional de 
dezvoltare locală, Articolul 02 
– Transferuri de capital, 
Aliniatul 35, Subprogramul 
Modernizarea Satului 
Românesc 
 

Majorarea bugetului de stat 
cu suma de 180 mii lei pentru 
achiziţionarea Căminului 
Cultural din satul Axente 
Sever, judeţul Sibiu 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PDL Raluca Turcan 
 Grupul Parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 
 

Menţionăm că proprietarul 
Căminului Cultural din satul 
Axente Sever este Consistoriul 
Districtual Evanghelic Mediaş. 
Acesta a primit oferta primăriei 
şi este dispus să vândă 
Căminul Cultural, însă primăria 
comunei Axente Sever nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru achiziţionarea 
acestui obiectiv. 
De asemenea, menţionăm că 
localitatea Axente Sever nu 
dispune de un Cămin Cultural 
sau de vreun spaţiu amenajat 
care să corespundă cerinţelor 
privind organizarea diferitelor 
manifestări culturale. 
Subliniem faptul că 
achiziţionarea acestui obiectiv 
este deosebit de importantă 
pentru desfăşurarea activităţilor 
social-culturale ale comunităţii 
şi, de asemenea, pentru 
generarea unor venituri viitoare 
la bugetul local. 
Sursa de finanţare:  
Capitolul 5001, Titlul II Bunuri şi 
servicii, Articolul 01, aliniatul 01 
– Furnituri de birou 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

314.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Majorarea bugetului de stat 
cu suma de 988 mii lei pentru 

Menţionăm faptul că  primăria 
comunei Chirpăr, judeţul Sibiu 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Administraţiei 
Publice/Capitolul 01 - 
Programul naţional de 
dezvoltare locală, Articolul 02 
– Transferuri de capital, 
Aliniatul 35, Subprogramul 
Modernizarea Satului 
Românesc 
 
 
 
 
 

finalizarea proiectului 
„Dezvoltarea comunei 
Chirpăr prin modernizarea 
drumurilor, contruirea 
sistemelor func’ionale de apă 
şi apă uzată, punerea în 
valoare a moştenirii culturale 
şi înfiinţarea unui centru 
social pentru bătrâni”, proiect 
desfăşurat de către primăria 
comunei Chirpăr, judeţul 
Sibiu 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PDL Raluca Turcan 
 Grupul Parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 

deţine acest proiect de 
investiţie, în valoare totală de 
2.297,47 mii lei, însă primăria 
nu deţine fondurile suficiente 
pentru finalizarea acestui 
obiectiv de investiţie. 
 
Sursa de finanţare:  
Capitolul 5001, Titlul II Bunuri şi 
servicii, Articolul 01, aliniatul 01 
– Furnituri de birou 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

315.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitolul 01 - 
Programul naţional de 
dezvoltare locală, Articolul 02 
– Transferuri de capital, 
Aliniatul 37, Subprogramul 
infrastructura la nivel 

Majorarea bugetului de stat 
cu suma de 170 mii lei pentru 
finanţarea proiectului de 
extindere reţea de canalizare 
din localitatea Orlat, judeţul 
Sibiu 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat PDL Raluca Turcan 

Menţionăm faptul că primăria 
comunei Orlat, din judeţul Sibiu, 
are în derulare acest proiect de 
extindere a reţelei de 
canalizare, parţial fiind finalizat, 
iar din fondurile solicitate 
urmând a fi extinsă reţeaua de 
canalizare pe str. Săliştii. 
Primăria nu deţine fondurile 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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judeţean 
 
 

 Grupul Parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 
 

suficiente pentru finalizarea 
acestui obiectiv de investiţie 
Sursa de finanţare:  
Capitolul 5001, Titlul II Bunuri şi 
servicii, Articolul 01, aliniatul 01 
– Furnituri de birou 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

316.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice Capitol 
5000 Total General   
 

 
Se introduce Titlul 58 
Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe 
nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 
 
Alocarea sumei de 450.000 
mii lei pentru anul 2015. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

 
Pentru cadrul financiar 2014-
2020 Ministerul Dezvoltării 
Regionale este autoritate de 
management pentru Programul 
Operaţional Regional şi pentru 
Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii 
Administrative, precum şi 
pentru programele de 
cooperare transfrontalieră. Este 
necesară alocarea sumelor 
pentru a începe primele 
proiecte în 2015 şi a nu pierde 
încă un an din programarea 
financiară. 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
introducerea in bugetul de stat 
pe anul 2015 a necesarului de 
fonduri la titlul 58 Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 
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protecţia mediului a Senatului  
Alexandru Nazare, deputat 
PDL 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

317.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
construcţii de interes public 
sau social 

Se propune alocarea sumei 
de 2.700 mii lei din valoarea 
alocată pentru Programul 
naţional de construcţii de 
interes public sau social 
pentru finantarea  investiţiilor 
la DSD a Judeţului Arad 
pentru obiectivul: 
 „Achiziţionarea unui imobil 
pentru desfăşurarea 
activităţilor din cadrul DSP 
Arad”, Judeţul ARAD 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Boghicevici Claudia, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
lucrarea de achiziţionare a unui 
imobil pentru sediul DSP Arad, 
în vederea desfăşurării 
activităţilor specifice, care în 
prezent îşi desfăşoară 
activitatea în mai multe spaţii 
închiriate sau cu statut de 
toleraţi, deoarece  clădirile sunt 
revendicate şi 
retrocedate.Valoarea estimată a 
lucrării fiind de 3.000 mii lei . 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
construcţii de interes public sau 
social 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

318.  Anexa nr. 3/15/02 Se alocă suma 32.000 mii lei Suma este necesară ca suma Se propunerea respingerea 
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Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Grupa 51, Transferuri între 
alte unităţiale administraţiei 
publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin 38. Programul de 
dezvoltare locală 

pentru proiect «Reabilitare 
străzi în municipiul Arad » 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Boghicevici Claudia, deputat 
PDL 
Ion Șcheau, deputat PDL 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
senator PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru necesitatea reabilitării 
mai mulor străzi din municipiul 
Arad. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
Programului de dezvoltare 
rurală 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

319.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
 

Se alocă suma de 51.000 mii 
lei pentru acordarea unui 
ajutor de stat pentru 
Municipiul Arad în baza 
schemei aprobate prin 
Ordinul MDRAP nr.1121/2014 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Boghicevici Claudia, deputat 

Suma reprezintă echivalentul 
 pierderilor înregistrate până la 
data de 31.12.2013 de 
operatorul-furnizor de energie 
termică în sistem centralizat 
pentru populaţie SC CET 
Hidrocarburi SA Arad, conform 
bilanturilor anuale aprobate 
 
Sursa de finanţare: 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu există temei legal pentru 
finanţarea acestor categorii de 
cheltuieli din bugetul de stat al 
MDRAP 
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PDL 
Ion Șcheau, deputat PDL 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
senator PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

320.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Grupa 51, Transferuri între 
alte unităţiale administraţiei 
publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin 38. Programul de 
dezvoltare locală 

Se alocă suma de 1.000 mii 
lei pentru finalizare reabilitare 
internat - Grup Școlar 
Industrial Transporturi şi Căi 
Ferate din Mun. Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Boghicevici Claudia, deputat 
PDL 
Ion Șcheau, deputat PDL 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
senator PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Investiţia este începută, fiind 
necesară suma pentru 
finalizarea reabilitării lucrărilor 
pentru internat. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
Programului de dezvoltare 
rurală 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

321.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Grupa 51, Transferuri între 
alte unităţiale administraţiei 

Se alocă suma de 4.030 mii 
lei pentru finalizare 
amenajare sală sport şi 
atelier mecanic pentru Grup 
Școlar Industrial Aurel Vlaicu 
din Mun. Arad 

Investiţia este începută, fiind 
necesară suma pentru 
finalizarea finalizare amenajare 
sală sport şi atelier mecanic 
 
Sursa de finanţare: 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin 38. Programul de 
dezvoltare locală 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Boghicevici Claudia, deputat 
PDL 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
senator PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realocare sume în cadrul 
Programului de dezvoltare 
rurală 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

322.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Grupa 51, Transferuri între 
alte unităţiale administraţiei 
publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin 38. Programul de 
dezvoltare locală 

Se alocă suma de 10.910 mii 
lei pentru finalizare extindere 
şi mansardare clădire pentru 
Colegiul tehnic de construcţii 
şi protecţia mediului din 
Mun.Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Boghicevici Claudia, deputat 
PDL 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
senator PDL 

Investiţia este începută, fiind 
necesară suma pentru 
finalizarea extindere şi 
mansardare clădire. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
Programului de dezvoltare 
rurală 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

323.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Programul national de 
constructii de interes public 
sau social  
Subprogramul UNITATI 
SANITARE DIN MEDIUL 
URBAN 
 

Se propune realocarea sumei 
de 15.763 mii lei pentru 
infrastructura sistemului de 
sănătate publică la nivel 
judeţean,,Reabilitare, 
extindere şi mansardare 
Secţie Obstetrică 
Neonatologie, imobil Arad, 
str.V. Babes, nr. 11-13 din 
cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Boghicevici Claudia, deputat 
PDL 
Eusebiu Pistru, deputat PDL 
Ion Șcheau, deputat PDL 
Traian Igaş, senator PDL 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
senator PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

In judeţul Arad există este 
necesară reabilitarea, 
extinderea si mansardarea 
Sectie de Obstetrica – 
Ginecologie din cadrul Spitalului 
Clinic Judetean de Urgenta 
Arad astfel incat sa se asigure 
conditii normare de desfasurare 
a actului medical in beneficiul 
pacientilor. 
In prezent imobilul în care 
funcţionează  trei secţii, 
respectiv obstretică -
ginecologie şi neonatologie  
este un ansamblu de clădiri 
revendicate, constructia 
pavilionului vechi (din curte) al 
spitalului dateaza din anul 1906  
iar alocarea fondurilor necesare 
din fonduri publice  pentru 
finanţarea  unor reparaţii 
capitale la aceste imobile a fost 
împiedicată de  situaţia juridică 
incertă a acestora. În vederea 
desfăşurării în bune condiţii a 
serviciilor medicale furnizate de 
către  aceste secţii s-au 
demarat  lucrările în vederea 
transformării şi extinderii unei 
clădiri aflate în patrimoniul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
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public al Judeţului şi unde se 
intenţionează relocarea celor 
trei secţii. 
Sursa de finanţare: 
Realocare suma în cadrul 
subprogramului 

324.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Programul national de 
constructii de interes public 
sau social  
Subprogramul UNITATI 
SANITARE DIN MEDIUL 
URBAN 
 

Se propune alocarea sumei 
de 16.587 mii lei pentru  
infrastructura sistemului de 
sanatate publica la nivel 
judeţean "Construire cladire 
patologie infectioasa în 
incinta Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Arad"  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Boghicevici Claudia, deputat 
PDL 
Eusebiu Pistru, deputat PDL 
Ion Șcheau, deputat PDL 
Traian Igaş, senator PDL 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
senator PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

In judeţul Arad este necesară 
Construire Cladire patologie 
infectioasa avand in vedere ca 
pentru imobilul in care îşi 
desfăşoară în prezent 
activitatea Secţia Clinică de Boli 
Infecţioase Adulţi din cadrul 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Arad s-a emis o cerere 
de retrocedare de către 
Forumul Democrat al 
Germanilor din Arad. Situaţie 
juridică incertă a făcut 
imposibilă alocarea de fonduri 
publice pentru reparaţii astfel 
incat  clădirea respectiva nu 
corespunde din punctul de 
vedere al circuitelor medicale si 
nu ofera conditii normale de 
desfasurare a actului medical in 
beneficiul pacientilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare suma în cadrul 
subprogramului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice. 

325.  Anexa nr. 3/15/02 Se propune alocarea sumei In judeţul Arad sunt necesare a Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Programul national de 
constructii de interes public 
sau social  
Subprogramul UNITATI 
SANITARE DIN MEDIUL 
URBAN 
 

de 14.984 mii lei pentru  
infrastructura sistemului de 
sanatate publica la nivel 
judeţean,,Amenajare sectia 
Pediatrie I si Neuropsihiatrie 
Infantila la Spitalului Clinic 
Judetean de Urgenta Arad 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Boghicevici Claudia, deputat 
PDL 
Eusebiu Pistru, deputat PDL 
Ion Șcheau, deputat PDL 
Traian Igaş, senator PDL 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
senator PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

se efectua Lucrari de 
reamenajare cladire pentru 
sectia Pediatrie si 
compartimentul Neuropsihiatrie 
Infantila din cadrul Spitalului 
Clinic Judetean de Urgenta 
Arad astfel incat sa se asigure 
condiţii normale pentru  
desfăşurarea unui act medical 
de calitate in beneficiul 
pacientilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare suma în cadrul 
subprogramului 

amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

326.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
adminitraţiei publice/Alin 37 
Subprogramul infrastructura 

Majorarea cu suma de 10.000 
mii lei pentru modernizarea-
asfaltarea DC 28 Ciocile – 
Odăieni, judeţul Brăila şi DC 
26 Ciocile – comuna Griviţa, 
judeţul Ialomiţa. 
  
 

Proiectele sunt deja începute, 
însă alocările au fost 
insuficiente. Drumurile 
comunale sunt necesare pentru 
a asigura conectivitatea 
comunei cu celelalte localităţi 
din judeţ şi a permite 
dezvoltarea economică. 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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la nivel judeţean 
 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Alexandru Nazare, deputat 
PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

327.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice/Capitol 
01 Locuinţe, servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
adminitraţiei publice/Alin 35 
Modernizarea satului 
românesc 
 

Majorarea cu suma de 800 mii 
lei consolidarea şi 
reabilitarea clădirii grădiniţei 
din comuna Ciocile, judeţul 
Brăila. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Alexandru Nazare, deputat 
PDL Brăila 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

Există pericolul de prăbuşire la 
un eventual seism. Proiectul a 
fost început de prin ISJ Brăila. 
Licitaţia pentru proiectare a fost 
contestată şi de atunci nu s-a 
mai făcut nimic. 
Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale  
 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate          
fi avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, titlul, 
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articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      

328.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1.763 
mii lei pentru construirea 
unui Centru de sănătate în 
comună. 
 
Comuna Tarna Mare,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unui Centru de 
sănătate pentru ca locuitorii 
acelei zone să dispună de 
tratamente medicale în 
apropierea lor. Cel mai apropiat 
spital este la circa 60 km de 
comuna Tarna Mare. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
construcţii de dezvoltare locală 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

329.  Anexa nr. 3/15/27 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Cod program 680 Pietruire, 
reabilitare şi/sau asfaltare 
drumuri 

Se propune alocarea sumei 
de 600 mii lei pentru a se 
asfalta cu 1km strada Deltei.  
 
Comuna Călineşti-Oaş,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asfaltarea acestui drum din 
comună, deoarce acest drum 
este în imediata apropiere a 
lacului de agrement fiind o zonă 
turistică de mare interes. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sumă în cadrul 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 17 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, Hotărârea 
Guvernului nr. 577/1997 pentru 
aprobarea Programului privind 
reabilitarea, modernizarea 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

programului Pietruire, reabilitare 
şi/sau asfaltare drumuri 

şi/sau asfaltarea drumurilor de 
interes judeţean şi de interes 
local, alimentarea cu apă, 
canalizarea şi epurarea apelor 
uzate la sate a fost abrogată 

330.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se solicită alocarea sumei de 
600 mii lei pentru a se asfalta 
cu 1km  a Drumului Comunal 
71, care face legătura între 
comuna Călineşti-Oaş şi satul 
Lechinţa. 
 
Comuna Călineşti-Oaş,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asfaltarea acestui drum 
comunal, deoarece face 
legatura între comuna Călineşti-
Oaş şi satul Lechinţa care are 
un număr de 800 de locuitori. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

331.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se solicită alocarea sumei de 
50 mii lei pentru construirea 
unui parc de joacă pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea unui spaţiu de 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

copii în comuna Călineşti 
Oaş. 
 
Comuna Călineşti-Oaş,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

joacă pentru copii şi pentru  
recreere şi socializare mai bună 
a lor. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

332.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se solicită alocarea sumei de 
5.403 mii lei pentru 
modernizare şi dotare a 
localităţilor Trip, Bixad şi 
Boineşti cu canalizare apă 
uzată, staţie de epurare şi apă 
potabilă.  
 
Comuna Bixad,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
alimentarea cu apă potabilă a 
acestor localităţi, deoarece 
aceştii locuitori sunt nevoit să 
poarte apa de la fântânele  
vecinilor. Ne având nici 
canalizare sunt nevoiţi să 
scoată tuburile de canalizare a 
apei uzate în şanţul din faţa 
casei lor. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

dezvoltare locală finanţare. 
 

333.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se solicită alocarea sumei de 
800 mii lei pentru construirea 
a unei Grădiniţei cu Program 
Prelungit. 
 
Comuna Bixad,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei Grădiniţe cu 
program pelungit deoarece unul 
dintre părinţi este nevoit ca să 
stea acasă, neavând cu cine să 
îşi lase copiii. Iar pentru ai duce 
la o altă gradinită cu program 
prelungit sunt nevoiţi să meargă 
într-o localitate învecinată. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

334.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se alocă suma de 1.350 mii 
lei pentru alimentare a 40km 
de Apă potabilă a comunei 
Batarci.  
 
Comuna Batarci,  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
alimentarea cu apă potabilă a 
acestei comune, deoarece 
aceştii locuitori sunt nevoit sa 
aducă apa de la fântânele  

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

vecinilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

335.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se solicită alocarea sumei de 
415 mii lei pentru a se Asfalta 
cu 1,6km strada Păduri.  
 
Comuna Batarci,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asfaltarea acestui drum din 
comună, deoarce aici a fost 
începută investiţia din surse 
proprii ale primariei, dar 
aceasta nereuşind să o 
finalizeze din cauza fondurilor 
inexistente. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

Se propunerea respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

336.  Anexa nr. 3/15/02 Se solicită alocarea sumei de Se solicită admiterea Se propunerea respingerea 
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Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

100 mii lei pentru construirea 
unui trotuar pavajat dar şi 
parcare lângă sala de sport al 
Liceului TEHNOLOGIC 
„IONIŢĂ G. ANDRON”. 
 
Oraşul Negreşti Oaş,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

amendamentului pentru 
construirea trotuarului şi a 
parcării pentru facilitarea mai 
uşoară a accesului în sala de 
sport a elevilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

337.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se solicită alocarea sumei de 
14.419 mii lei pentru 
construirea şi reabilitarea a 
Parcului Balnear Beltiug. 
Reabilitare a clădiri hotelului, 
vestiare şi a bazinului 
exterior. Construire a 2 
bazine exterioare şi a clădiri 
hidroterapeutice. 
 
Comuna Beltiug,  
Judeţul Satu Mare 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
dezvoltarea acestei zone 
balneoclimaterice deoarce mulţi 
oameni bolnavi care au nevoie 
de tratament cu apă termală 
pentru tratarea lor. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

338.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 4.989 mii lei pentru  
reabilitare Drumului comunal 
DC 142 Beltiug-Giungi, 5,710 
km -  lungime. 
 
Comuna Beltiug,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui drum 
comunal care face legătura 
între cele două localităţi Beltiug 
şi Giungi. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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339.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 25.527 mii lei pentru 
înfiinţare a sistemului de 
canalizare menajeră şi Staţie 
de Epurare în com. Beltiug. - 
lungime 59,06 km. 
 
Comuna Beltiug,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
înfiinţarea sistemului de 
canalizare menajeră şi a staţiei 
de epurare a comunei deoarece 
locuitorii au nevoie de apă 
potabilă şi canalizare.   
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

340.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program operaţional regional 

Se propune alocarea sumei 
de 422 mii lei pentru  
construirea acceselor 
pietonale de lângă Drumul 
European 81 lungime 2,8km. 
 
Comuna Botiz,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea acceselor pietonale 
deoarce existenţa DE81, un 
drum cu risc major de accidente 
care poate  implica pietonii, 
aceştia nevând pe unde să 
circule.  
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

rezervă al Guvernului unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

341.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 200 mii lei pentru 
reabilitarea Grădiniţei cu 
Program Normal. 
 
Comuna Botiz,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei Gradiniţe 
deoarece se află într-un stadiu 
defavorabil. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

342.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  

Se propune alocarea sumei 
de  200 mii lei pentru 
reabilitare a clădiri destinată 
situaţiilor de urgenţă . 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei clădiri, 
deoarece este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
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Programul national de 
constructii de interes public sau 
social  
Subprogramul LUCRĂRI ÎN 
PRIMĂ URGENȚĂ 

 
Comuna Botiz,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

menţinerea în condiţii optime a 
echipamentelor necesare în 
situaţiile de forţă majoră.   
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sumă în cadrul 
subprogramului 
 

nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

343.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propuune alocarea sumei 
de 232 mii ei pentru 
reabilitarea clădirii primariei 
Cămărzana. Pentru finalizarea 
lucrarilor de modernizare 
incepute in anul 2012. 
 
Comuna Cămărzana,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea clădirii primariei 
pentru finalizarea lucrărilor care 
au început în anul 2012, dar din 
motive de fonduri, lucrarile s-au 
oprit.  . 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 

344.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 45 lei pentru dotarea a 
primărie Cămărzana cu 
Instalaţii de încălzire şi 
centrală termică. 
 
Comuna Cămărzana,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea clădirii primariei 
cu instalaţii de încălzire şi 
centrală termică, acest proiect a 
fost finanţat prin FEADR, dar nu 
sunt fonduri suficiente la 
primărie pentru cofinanţarea lui.  
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

345.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 100 mii lei pentru studiu 
de fezabilitate proiect 
asfaltare lungime -4km strada 
Varsor din  comuna 
Cămărzana. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru acestă  
stradă din comună, deoarce pe 
acestă stradă locuiesc 800 de 
persoane. 
 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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Comuna Cămărzana,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

346.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 250 mii lei pentru Studii de 
fezabilitate la asfaltarea 
strazilor din comună. 
 
Comuna Cămărzana,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asfaltarea şi modernizarea a 
străzilor. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Camera Deputaţilor 
347.  Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 38,5 mii lei pentru 
Reabilitarea şi extinderea 
reţelei iluminatului public. 
 
Comuna Cămărzana,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru a se 
extinde reţeaua de iluminat 
public ca locuitori acestei 
comune să poată să trăiască o 
viaţă decentă. Acest proiect a 
primit prima tranşă de bani, dar 
mai necesită încă 38.500 lei, 
pentru finalizarea lui. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRAP 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 
 

348.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de  400 mii lei pentru Studii 
de fezabilitate la reţeaua de 
apă-canal şi a staţiei de 
epurare. 
 
Comuna Cămărzana,  
Judeţul Satu Mare 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru a se 
moderniza comuna cu apă şi 
canal. Aceste studii sunt 
necesare înainte de  începerea 
investiţiilor.  
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

dezvoltare locală 
 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

349.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru 
construirea unui parc de 
joacă pentru copii în satul 
Coca. 
 
Comuna Călineşti-Oaş,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea unui spaţiu de 
joacă pentru copii.  
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

350.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune alocarea sumei 
de 4.822 mii lei pentru 
modernizarea Drumului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
această investiţie deoarece prin 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
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Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Comunal 30 situat între cele 
două localităţi Ardud şi 
Ardud Vii şi a străzilor din 
localitatea Ardud Vii. 
 
Oraşul Ardud,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

modernizarea drumului 
comunal şi în continuare a 
străzilor se uşurează accesul 
locuitorilor localităţii Ardud Vii. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

351.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social  
Subprogramul ASEZĂMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea sumei 
de 2.709 mii lei pentru 
construirea unei Case de 
Cultură cu 400 de locuri. 
 
Oraşul Ardud,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru faptul 
că localitatea nu dispune de 
casă de cultură şi datorită 
activităţii bogate pe care o 
desfăşoară în prezent Casa de 
Cultură „Dr. Augustin Mircea”, e 
necesar realizarea unei Case 
de cultură care să aibă 
următoarele funcţii principale: 
spectacole teatru, cinematograf, 
întruniri, expoziţii, simpozioane, 
discotecă, activităţi de club. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
subprogramului 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

352.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social  
Subprogramul ASEZĂMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea sumei 
de 15 mii lei pentru 
reabilitare, modernizare şi 
dotare a Căminului Cultural 
Gerăuşa. 
 
Oraşul Ardud,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
Căminul Cultural din Gerăuşa, 
deoarece prezintă o serie de 
disfuncţionalităţi cum ar fi: 
grupuri sanitare nefuncţionale, 
fără alimentare cu apă, 
nerspectarea normelor sanitare 
şi de mediu, etc. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
subprogramului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

353.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 

Se propune alocarea sumei 
de 1.757 mii lei pentru 
construirea a unei Grădiniţei 
cu Program Prelungit. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea acestei clădiri noi, 
deoarece în momentul de faţă, 
actuala clădire se află în litigii, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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dezvoltare locală Oraşul Ardud,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

fiind formulate cereri de 
retrocedare. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

354.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de de 835 mii lei pentru 
amenajarea Parcului Castelul 
(Cetatea) Karoly şi a Parcului 
Petofi din localitate. 
 
Oraşul Ardud,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului datorită 
potenţialului turistic ridicat. Se 
doreşte promovare prin condiţii 
optime atât pentru locuitorii 
oraşului cât şi pentru potenţialii 
turişti. De asemenea, este 
necesară şi amenajarea unui 
loc de joacă pentru copii 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

355.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 2.263 mii lei pentru 
modernizarea străzilor: 
Veronica Micle, Crişan, Matei 
Corvin, din localitatea Ardud, 
dar şi strada Ghirisa din 
localitatea Mădăras. 
 
Oraşul Ardud,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
această investiţie, deoarece 
prin proiectul de infrastructură 
s-au creat premise favorabile 
pentru dezvoltarea durabilă a 
zonei, cât şi un grad mărit de 
siguranţă, mobilitate şi 
funcţionabilitate, îmbunătăţindu-
se astfel condiţiile de trai. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă în cadrul 
Programului naţional de 
dezvoltare locală 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

356.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social 
Subprogramul COMPLEXURI 

Se propune alocarea sumei 
de 691,992 mii lei pentru 
construirea a unei Bază 
Sportivă Multifuncţională. 
 
Oraşul Ardud,  
Judeţul Satu Mare 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea acestei Baze 
Sportive, deoarce cetăţenii se 
pot relaxa practicând un anumit 
tip de sport dar în acelaşi timp 
au grijă şi de sănătatea lor. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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SPORTIVE Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: 
Realocare de sume în cadrul 
subprogramului 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

357.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Programul privind constructia 
de locuinte pentru tineri, 
destinate inchirierii, conform 
prevederilor Legii nr.152/1998 
prin intermediul Agentiei 
Nationale pentru Locuinte  
 

Se propune alocarea sumei 
de de 9.490 mii lei pentru 
construirea unor Blocuri 
A.N.L.  
 
Oraşul Ardud,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unor blocuri A.N.L. 
deoarece este necesară ca 
urmare a numărului mare de 
cereri pentru locuinţa existentă 
la nivelul oraşului Ardud. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare de sume în cadrul 
programului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
 

358.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 600 mii lei pentru a se 
asfalta cu 1km strada 
Târgului.  
 
Comuna Călineşti-Oaş  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asfaltarea acestui drum din 
comună, deoarce este 
impracticabil. Pe această stradă 
se organizează târguri de 
animale dar are şi un număr de 
200 locuitori.  
 
Sursa de finanţare: 
Realocare de sume în cadrul 
programului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

359.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru 
construirea unui parc de 
joacă pentru copii în satul 
Lechinţa. 
 
Comuna Călineşti-Oaş,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea unui spaţiu de 
joacă, recreere pentru copii. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare de sume în cadrul 
programului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

360.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 

Se propune alocarea sumei 
de 900 mii lei pentru 
construirea unei Săli de sport 
în comună. 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei Săli de sport 
deoarce elevii sunt nevoiţi să îşi 
desfăşoare cursurile de sport 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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dezvoltare locală Comuna Bixad,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

într-o sală de clasă sau de 
multe ori în aer liber, chiar dacă 
timpul nu este favorabil. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

361.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 540 mii lei pentru 
asfaltarea străzi Toamna din 
Bixad. 
 
Comuna Bixad,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru acestă  
stradă din comună fiind într-o 
stare deplorabilă. 35% din 
stradă a fost începută cu 
fonduri proprii ale comunei, dar 
nefiind fonduri suficiente 
lucrările s-au sistat. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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Camera Deputaţilor 
362.  Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 530 mii lei pentru 
reabilitare a străzi Şcolii din 
Trip . 
 
Comuna Bixad,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru acestă  
stradă din comună deoarece 
este într-o stare deplorabilă. 5% 
din stradă a fost începută din 
fonduri proprii ale comunei, dar 
din lipsă de fonduri lucrările s-
au sistat. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume în cadrul 
programului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

363.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea cu suma 
de 980, 5 mii lei pentru 
construirea unui Pod peste 
Valea Rea. 
 
Comuna Bixad,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea acestui pod peste 
Valea Rea deoarece locuitorii 
acelei zone sunt nevoiţi să facă 
un ocolis, pentru a ajunge în 
partea cealaltă de vale. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume în cadrul 
programului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

364.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi  
canalizare, a staţiilor de tratare 
a apei potabile şi staţiilor de 
epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de 
până la 50.000 de locuitori”  
 

Se propune alocarea cu suma 
de de 17.100 mii lei pentru 
construirea unei Aducţiuni de 
Apă şi Staţie de filtrare. 
 
Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
înfiinţarea acestei aducţiuni de 
apă şi staţie de filtrare pentru ca 
locuitori comunei să aibă apă 
potabilă. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare în cadrul proiectului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

365.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 900 mii lei pentru  
Asfaltarea Drumului comunal 
DC 13 Certeze-Moişeni. 
 
Comuna Certeze,  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asfaltarea acestui drum 
comunal care face legătura 
între cele două localităţi 
Certeze şi Moişeni. În satul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Moişeni trăieşte o comunitate 
mare oameni. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
PNDL 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

366.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 520 mii lei pentru 
Construirea unui Drum de 
Acces pentru a se ajunge la 
Staţia de Epurare a comunei . 
 
Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea acestui drum de 
acces pentru a facilita accesul  
la staţia de epurare a comunei.  
. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Camera Deputaţilor 
367.  Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 1.300 mii lei pentru 
Extindrerea a săli de 
festivităţi a comunei. 
 
Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
extinderea acestei săli de 
festivităţi deoarece comuna are 
un numar mare de locuitori. Iar 
când se organizează un 
eveniment mulţi dinte cetăţeni 
comunei sunt nevoiţi să stea în 
afara săli neavând loc în sală. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

368.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social  
Subprogramul ASEZĂMINTE 
CULTURALE 

Se propune alocarea sumei 
de de 700 mii lei pentru 
Extindrerea Căminului 
Cultural a comunei. 
 
Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
extinderea căminului cultural 
deoarece această comună are 
un numar mare de locuitori. Iar 
cand se organizează un 
eveniment mulţi dintre cetăţeni 
comunei sunt nevoiţi să stea în 
afara caminului ne având loc. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare fonduri în cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

programului ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

369.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 4.400 mii lei pentru 
asfaltarea străzilor din 
comuna Certeze . 
 
Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru   
străzile din comună, deoarce 
sunt într-o stare de degradare. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare de fonduri în cadrul 
PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

370.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 4.400 mii lei pentru 
asfaltarea Drumului Forestier 
Borcutul Talharilor din 
comuna Certeze . 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru   
asfaltarea drumului forestier 
deoarce accesul în pădure va fi 
mai uşor. În aceea zonă sunt şi 
cabane turistice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 
Sursa de finanţare:  
Realocare de fonduri în cadrul 
PNDL 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

371.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 800 mii lei pentru 
asfaltarea străzi Hâroasa 
Huta-Certeze . 
 
Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru acestă  
stradă din comună, deoarce pe 
acestă stradă locuiesc 800 de 
persoane. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare de fonduri în cadrul 
PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Camera Deputaţilor 
372.  Anexa nr. 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social 
Subprogramul COMPLEXURI 
SPORTIVE 
 

Se propune alocarea sumei 
de 2.000 mii lei pentru 
construirea unei Săli de sport 
în comună. 
 
Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unei Săli de sport 
deoarce elevii sunt nevoiţi să îşi 
desfăşoare cursurile de sport 
într-o sală de clasă sau de 
multe ori în aer liber, chiar dacă 
timpul nu este favorabil. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
subprogramului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

373.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Proiect „Sistem integrat de 
reabilitare a sistemelor de 
alimentare cu apă şi  
canalizare, a staţiilor de tratare 
a apei potabile şi staţiilor de 
epurare a apelor uzate în 
localităţile cu o populaţie de 

Alocarea sumei de  13.000 mii 
lei pentru Construirea unei 
Staţi de Epurare dar şi a 
canalizări menajere a 
comunei. 
 
Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea staţiei de epurare 
dar şi a canalizări menajere a 
comunei pentru a corepunde 
normelor europene. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
subprogrsmului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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până la 50.000 de locuitori”  
 

amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

374.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social. Alte obiective de interes 
public sau social in domeniul 
constructiilor se refera la  
obiective de investitii care pot fi 
incluse in Programul national 
de constructii de interes public 
sau social, dar care nu se 
incadreaza in subprogramele 
Programului  
national de constructii de 
interes public sau social 
introdus prin Ordonanta 
nr.16/2014 pentru modificarea 
si completarea Ordonantei 
Guvernului nr.25/2001 privind  
infiintarea Companiei Nationale 
de Investitii CNI SA, cu 

Se propune alocarea sumei 
de 500 mii lei pentru 
modernizarea Şcoli din 
comuna Certeze. 
 
Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea şcoli din comună 
pentru ca elevi să îşi poată 
desfăşura orele în siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
programului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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modificarile si completarile 
ulterioare 
 

375.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 350 mii lei pentru 
construirea unui unui Centru 
de documentare la Şcoala din 
comuna Certeze. 
 
Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea unui Centru de 
Documentare pentru informarea 
şi documentarea mai bună a 
elevilor şi a tuturor locuitorilor 
interesaţi. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

376.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 500 mii lei pentru 
construirea unui parc de 
joacă pentru copii în comuna 
Certeze. 
 
Comuna Certeze,  
Judeţul Satu Mare 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea unui spaţiu de 
joacă, recreere şi socializare 
pentru copii. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

377.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 15,55 mii lei pentru 
modernizarea străzilor din 
comuna Tarna Mare . 
 
Comuna Tarna Mare,  
Judeţul Satu Mare 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea străzilor din 
comună pentru a se circula în 
condiţi normale. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

378.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune alocarea sumei 
de 1.303,460 mii lei pentru 
construirea unei Case de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru faptul 
că localitatea nu dispune de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
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Publice  
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social  
Subprogramul ASEZĂMINTE 
CULTURALE 

Cultură în localitatea Valea 
Seacă. 
 
Comuna Tarna Mare,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

casă de cultură şi e necesar 
realizarea unei Case de cultură 
care să aibă următoarele 
întrebuinţări principale: 
spectacole, teatru,  întruniri, 
expoziţii, simpozioane. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare sume în cadrul 
subprogramului 

Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

379.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 50 mii lei pentru 
construirea unui parc de 
joacă pentru copii în satul 
Păşunea Mare. 
 
Comuna Călineşti-Oaş,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea unui spaţiu de 
joacă pentru copii.  
 
Sursa de finanţare: 
Realocare de sume în cadrul 
PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

finanţare. 
 

380.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 7.025,5 mii lei pentru 
asfaltarea străzilor din 
comuna Santău . 
 
Comuna Santău,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru   
modernizare drumuri si strazi în 
comuna Santau. Până în 
prezent s-au alocat de la 
Ministerul Dezvoltării prin 
programul PNDL suma de 
200.000 lei. Comuna Santău nu 
a beneficiat de niciun proiect pe 
infrastructură. Nici 
guvernamental nici pe fonduri 
Europene, este foarte important 
ca acest proiect să se dezvolte 
să fie finanţat în continuare 
deoarece am rămas printre 
puţinele comune din împrejur 
care nu au beneficiat de 
proiecte pe infrastructură. 
Aceste străzi trebuie să intre 
într-o modernizare generală 
deoarece sunt aproape 
impracticabile iar cheltuiala cu 
întretinerea creşte şi se 
deteriorează foarte repede 
practic investiţia se pierde. De 
aceea aceste strazi trebuie 
modernizate prin asfaltare. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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Având în vedere faptul că 
investiţiile pe infrasructură din 
fonduri UE nu se vor demara în 
anul 2015 şi acest proiect este 
cuprins în PNDL şi suntem la o 
fază destul de avansată este 
nevoie de finanţare pe anul 
2015 pentru ca să demarăm 
lucrarea propriu zisă. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

381.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune alocarea sumei 
de 170vmii lei pentru 
modernizarea cabinetului 
medical. 
 
Comuna Santău,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
modernizarea cabinetului 
medical, comuna Santău are o 
populaţie de 2552 locuitori, 
problemele din sănătate sunt 
probleme principale întrucât 
populaţia tinde spre o 
îmbătrânire şi sistemul medical 
trebuie performat. Pentru 
început este nevoie de o locaţie 
decentă, modernă şi 
performanţă pentru acest motiv 
este necesar ca locaţia 
destinată cabinetului medical  
să intre într-o renovare. 
Sursa de finanţare: 
Realocare de sume în cadrul 
PNDL 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

382.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 

de 1.738.400lei pentru 
Asfaltarea Drumului Comunal 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

42 care face legătura între 
cele doua localităţi Santău şi 
Sudurău . 
 
Comuna Santău,  
Judeţul Satu Mare 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

asfaltarea drumului comunal 42 
care leagă localităţile Santău şi 
Sudurău. Acest drum este unul 
de piatră într-o stare deteriorată 
care necesită această 
modernizare. Este un obiectiv 
important pentru comuna 
Santău deoarece din localitatea 
Sudurău, copii sunt transportaţi 
la şcoala din Santău. 
Localitatea Santau are peste 
100 angajaţi în localitaţile Satu 
Mare şi Carei printre aceşti 
angajaţi sunt şi din localitatea 
Sudurău pentru aceste motive 
drumul DC 42 trebuie să între în 
modernizare. 
Sursa de finanţare: 
Realocare de sume în cadrul 
PNDL 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

383.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice  
Program naţional de 
dezvoltare locală 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 100.000 mii lei 
pentru construirea unui 
Centru de Colectare a 
Fructelor din zona Oaş. 
 
Comuna Călineşti-Oaş,  
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea acestui centru de 
colectare având în vedere 
multitudinea fructelor şi 
legumelor în aceasta zonă. 
Agricultorii fiind nevoiţi de multe 
ori să arunce la gunoi aceste 
fructe şi legume. Considerăm 
că un astfel de centru ar ajuta la 
ocuparea a mai multor locurii de 
muncă precum şi conservarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

fructelor şi legumelor. 
 
Sursa de finanţare: 
Realocare de sume în cadrul 
PNDL 
 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

384.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Din suma prevăzută se aloca 
suma de 200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 

Finalizare modernizare a 
drumului din comuna Victoria, 
judeţul Brăila. 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Varga 
Dep. Alexandru Nazare 
Grupurile parlamentare PNL 

Bugetul comunei Victoria nu 
mai poate susţine, din fonduri 
proprii, plata mai multor 
restanţe, acumulate în timp, 
către diverşi antreprenori care 
au executat lucrări de 
reabilitare/modernizare a 
drumurilor publice clasificate si 
încadrate in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare, ca 
drumuri judeţene, drumuri de 
interes local, respectiv 
drumuri comunale si/sau 
drumuri publice din interiorul 
localităţilor (Programul 
reabilitare şi modernizare 
10.000 Km drumuri judeţene si 
de interes local) 
Sursa de finanţare: 
Susţinerea Programului 
National de Dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

385.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 30,1 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 

Bugetul comunei Zăvoaia nu 
mai poate susţine, din fonduri 
proprii, plata mai multor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Finalizare modernizare a reţelei 
de drumuri comunala din 
comuna Zăvoaia, judeţul Brăila. 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Varga  
Dep. Alexandru Nazare 
Grupurile parlamentare PNL 

restanţe, acumulate în timp, 
către diverşi antreprenori care 
au executat lucrări de 
reabilitare/modernizare a 
drumurilor publice clasificate si 
încadrate in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare, ca 
drumuri judeţene, drumuri de 
interes local, respectiv 
drumuri comunale si/sau 
drumuri publice din interiorul 
localităţilor  
Sursa de finanţare: 
Susţinerea Programului 
National de Dezvoltare Locala 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

386.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
125.000 mii lei pt finantarea 
obiectivului Reabilitari  de  
drumuri  judetene  din judeţul 
Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Donţu Mihai-
Aurel,  
Senator PDL Popa Nicolae Vlad 

Drumurile se află  într-o  stare 
avansată de degradare . Există 
un Studiu de fezabilitate şi 
proiectul tehnic  pentru  aceste 
drumuri. In ultimii ani  fondurile 
alocate de la bugetul de stat 
pentru judetul  Brasov  au  fost  
total insuficiente.   Lungimea 
totala  este de aprox. 1000 km, 
incluzand drumuri din zona  
Rupea,  Fagaras,  dar  si 
Ocolitoarea    a  Municipiului 
Brasov 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Publice ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

387.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
3.240 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare sistem 
rutier, oraş Babadag”, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Fiind contract în derulare, 
lucrările sunt realizate în 
proporţie de 37%. Sunt 
necesare fonduri pentru 
continuarea acestora. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

388.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei  de 
440 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului „Branşamente apă 
potabilă şi canalizare – 
populaţie”, oraş Babadag, jud. 
Tulcea. 

Este necesară efectuarea 
branşamentelor la apă potabilă 
şi canalizare pe străzile 
reabilitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

389.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
600 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului „Amenajări parcări 
– domeniul public”, oraş 
Babadag, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Dat fiind  numărul mic al 
locurilor de parcare amenajate, 
realizarea acestui obiectiv este 
foarte utilă 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

390.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei  de 
38 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare str. 
Valea Teilor ”, oraş Babadag, 
jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Fiind un proiect aprobat şi în 
derulare, finalizarea acestui 
obiectiv este necesară pentru 
locuitorii din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

391.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
15 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului „Lucrare executare 
reţea de canalizare şi 
branşamente aferente str. 
Ştefan cel Mare, Mihail 
Kogălniceanu, Gheorghe 

Fiind un proiect aprobat şi în 
derulare, finalizarea acestui 
obiectiv este necesară pentru 
locuitorii din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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Lazăr, Cernei”, oraş Babadag, 
jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

392.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
96 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului „Lucrări de 
asfaltare str. Ştefan cel Mare, 
Mihail Kogălniceanu, 
Gheorghe Lazăr, Cernei”, oraş 
Babadag, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Fiind un proiect aprobat şi în 
derulare, finalizarea acestui 
obiectiv este necesară pentru 
locuitorii din zonă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

393.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
196 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului „Reabilitare, 
modernizare şi dotare Centrul 
Cultural „Nicolae Bălăşescu 
Nifon”, oraş Babadag, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Fiind un proiect aprobat şi în 
derulare, finalizarea acestui 
obiectiv este necesară. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

394.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, Grupa 
51, Titlul VI  Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
Art. 02 Transferuri de capital, 
Alineat 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 

Se propune alocarea sumei de 
301 mii lei, pentru finanţarea 
utilităţilor destinate blocului de 
locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii, oraş Babadag, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 

Fiind un proiect depus, luându-
se în calcul şi  importanţa 
socială pe care o are, 
finalizarea acestui obiectiv este 
necesară. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Responsabilitatea stabilirii 
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sport  administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
 

395.  Anexa 3/15/02,  Se propune alocarea sumei de Sunt de importanţă majoră Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

320 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului „Modernizare 
clădire internat şi grădiniţă 
Grup Şcolar Dimitrie 
Cantemir”, oraş Babadag, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

pentru populaţie deoarece 
clădirile pentru grădiniţă şi 
internat sunt improprii primind 
notificări de la DSP Tulcea 
pentru remedierea în cel mai 
scurt timp al deficienţelor 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

396.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
3.887 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare 
străzi în comuna Turcoaia” 
jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Lucrare în continuare prin 
programul Modernizarea satului 
românesc finanţare buget de 
stat PNDL începută în anul 
2014 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

397.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
2.500 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Refacere străzi în 
comuna Turcoaia” jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 
 

În curs de execuţie 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

398.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 
4.705 mii lei, pentru finanţarea 

Faza PT urmează să se depună 
proiectul pentru obţinere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

obiectivului “Extindere reţea 
canalizare în comuna 
Turcoaia etapa a II-a (4000 
m.l, staţii de pompare 
intermediare” comuna 
Turcoaia,  jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

finanţare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

399.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
1.772 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Extindere sursă 
de alimentare cu apă, 
comuna Turcoaia (forare 2 
puţuri)” comuna Turcoaia, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Faza PT urmează să se depună 
proiectul pentru obţinere 
finanţare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

400.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
2.067 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare, 
modernizare şi dotare Cămin 
Cultural în comuna 
Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Proiect depus la CNI, se 
aşteaptă finanţare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

401.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, Grupa 

Se propune alocarea sumei de 
1.600 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Actualizare PUG 

În curs de execuţie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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51, Art. 02, Transferuri de 
capital, Alin. 05, Finanţarea 
elaborării şi/sau actualizării 
planurilor urbanistice generale 
şi a regulamentelor locale de 
urbanism 

comuna Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Suma prevăzuta pentru anul 
2015 pentru finantarea 
elaborarii si/sau actualizarii 
planurilor urbanistice generale 
si a regulamentelor locale de 
urbanism  este în poziţie 
absolută şi se detaliază pe 
obiective de către ordonatorul 
principal de credite la 
propunerea autorităţilor publice 
locale. 
 

402.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Supraînălţare dig 
de apărare împotriva 
inundaţiilor în comuna 
Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Realizarea acestui proiect este 
necesară întrucât se impune 
securizarea comunei Turcoaia 
împotriva inundaţiilor prin 
supraînălţarea acestui dig de 
apărare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

403.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Reparaţii, 
consolidare poduri intravilan 
şi extravilan”, comuna 
Turcoaia, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Realizarea acestui obiectiv este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii comunei Turcoaia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

404.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Amenajare Sală 
Sport, Şcoala Turcoaia”, 
comuna Turcoaia, jud. Tulcea 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
necesară pentru buna 
desfăşurarea a orelor de 
educaţie fizică a elevilor de la 
Şcoala Turcoaia 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

se suporta redistribuirea.      
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
-Sursa de finanţare. 
 

405.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
61 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Amenajare canal 
colector ape pluviale”, 
comuna Turcoaia, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se impune realizarea acestui 
obiectiv pentru a se 
preîntâmpina inundaţiile în 
comună. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

406.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Sistem de 
canalizare şi staţie de 
epurare”, comuna Stejaru, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Dată fiind importanţa vitală pe 
care o are apa, este prioritar să 
se realizeze acest obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

407.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 
5.177 mii lei, pentru finanţarea 

Realizarea acestui obiectiv este 
necesară pentru îmbunătăţirea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

obiectivului “Modernizare 
străzi prin asfaltare în 
localitatea Vasile 
Alecsandri,”, comuna Stejaru, 
jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

infrastructurii comunei Stejaru, 
jud. Tulcea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

408.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare 
străzi sat Stejaru”, comuna 
Stejaru, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Realizarea acestui obiectiv este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii satului Stejaru, 
jud. Tulcea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

409.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
1.233 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare 
sistem de alimentare apă 
comuna Stejaru – staţie 
tratare a apei”, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Dată fiind importanţa vitală pe 
care o are apa, este prioritar 
acest obiectiv, pentru a asigura 
gospodăriilor din comuna 
Stejaru cantitatea necesară la 
standarde de calitate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

410.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Anvelopare 

 
Acest obiectiv este necesar 
pentru eficientizarea energetică 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

termică cămin cultural 
Stejaru şi Amenajare centru 
civic sat Stejaru” comuna 
Stejaru, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

a căminului cultural şi pentru 
amenajarea centrului civic din 
satul Stejaru, jud Tulcea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

411.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare 
grădiniţă sat Vasile 
Alecsandri, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 

Realizarea acestui obiectiv 
reprezintă o prioritate, pentru a 
nu se periclita sănătatea şi 
buna desfăşurarea a orelor de 
curs din învăţămîntul preşcolar, 
din satul Vasile Alecsandri. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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Octavian-Marius anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

412.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
45 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare şi 
modernizare DC 21, 
intersecţie DN 22 D – 
Camena, km 0+600-3+100” 
comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Fiind o lucrare în continuare, 
este necesară finalizarea ei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

413.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 

Se propune alocarea sumei de 
68 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare şi 
modernizare DC 77, Baia-

Fiind o lucrare în continuare, 
este necesară finalizarea ei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Dezvoltare Locală Panduru, km 0+005-5+000” 
comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

414.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
193 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare, 
modernizare şi dotare Cămin 
cultural din localitatea 
Ceamurlia de Sus” comuna 
Baia, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Dată fiind importanţa socială pe 
care o reprezintă Căminul 
cultural într-o localitate, este 
necesar să se realizeze acest 
obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

415.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
151 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare, 
modernizare şi dotare Cămin 
cultural din localitatea 
Panduru” comuna Baia, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Dată fiind importanţa socială pe 
care o reprezintă Căminul 
cultural într-o localitate, este 
necesar să se realizeze acest 
obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

416.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
8.703 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare şi 
reabilitare trama stradală, 
localitatea Ceamurlia de Sus” 

Realizarea acestui obiectiv este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii localităţii 
Ceamurlia de Sus. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
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comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

417.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
7.219 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare 
străzi intravilanul localităţii 
Panduru şi construcţie pod 
acces râul Hamangia ” 
comuna Baia, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 

Realizarea acestui obiectiv este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii localităţii Panduru. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Octavian-Marius 
 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

418.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
2.952 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare 
străzi intravilanul localităţii 
Caugagia şi construcţie 
poduri de acces” comuna 
Baia, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Realizarea acestui obiectiv este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii localităţii 
Caugagia. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

419.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
5.271 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Înfiinţare sistem 
de canalizare menajeră şi 
staţie de epurare, sat 
Ceamurlia de Sus” comuna 

Dată fiind importanţa vitală pe 
care o are apa, este prioritar 
acest obiectiv, pentru a asigura 
gospodăriilor din satul 
Ceamurlia de Sus cantitatea 
necesară la standarde de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Baia, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

calitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

420.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
5.350 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Înfiinţare sistem 
de canalizare menajeră şi 
staţie de epurare, sat 
Panduru” comuna Baia, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Dată fiind importanţa vitală pe 
care o are apa, este prioritar 
acest obiectiv, pentru a asigura 
gospodăriilor din satul Panduru 
cantitatea necesară la 
standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

421.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
3.728 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Construire casă 
de cultură” comuna Baia, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Căminul cultural este vechi şi 
neutilizabil. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

422.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
3.800 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare 
drumuri stradale, comuna 
Hamcearca, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 

Acest obiectiv se impune pentru 
urgentarea finalizării investiţiei 
(termen cf. contract cu 
M.D.R.A.P. – P.N.D.L. – anul 
2017 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

423.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, Grupa 
51, Titlul VI, Art. 01, Transferuri 
curente, Alin. 13, Transferuri 
pentru lucrările de cadastru 
imobiliar 

Se propune alocarea sumei de 
80 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Măsurători 
cadastrale pentru 
determinarea suprafeţelor 
arabile cu inventarierea 
titlurilor de proprietate emise 
în baza legilor proprietăţii din 
extravilanul U.A.T. 
Hamcearca conf.  Legii 
165/2013, comuna Hamcearca, 
jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Acest obiectiv se impune 
deoarece U.A.T. Hamcearca nu 
dispune de resurse financiare 
pentru susţinerea acestor 
cheltuieli impuse cf. Legii 
165/2013. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. XIX 
din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 8/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative şi alte măsuri 
fiscal-bugetare, o parte din 
veniturile proprii ale Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară poate fi 
utilizată pentru cofinanţarea 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

activităţii de inventariere a 
terenurilor, prevăzută de Legea 
nr. 165/2013. 

 
424.  Anexa 3/15/02,  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Grup sanitar 
Şcoala Hamcearca, comuna 
Hamcearca, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Acest obiectiv se impune ca şi 
urgenţă deoarece Şcoala 
Gimnazială nu are aviz de 
funcţionare de la D.S.P. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

425.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
150 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Reparat şi înlocuit 
acoperiş (două corpuri de 
clădire) Şcoala Hamcearca, 
comuna Hamcearca, jud. 

Acest obiectiv se impune ca şi 
urgenţă deoarece există 
pericolul de prăbuşire a 
tavanelor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

426.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
5.558 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare sistem 
alimentare  cu apă potabilă, 
localitatea Peceneaga, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Dată fiind importanţa vitală pe 
care o are apa, este prioritar 
acest obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

427.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
9.962 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Reţea canalizare 
menajeră şi staţie epurare, 
comuna Peceneaga, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Dată fiind importanţa vitală pe 
care o are apa, este prioritar 
acest obiectiv, pentru a asigura 
gospodăriilor din comuna 
Peceneaga cantitatea necesară 
la standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

428.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
25.254 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare şi 
modernizare străzi” comuna 
Peceneaga, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 

Realizarea acestui obiectiv este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii comunei 
Peceneaga, jud. Tulcea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

429.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
1.135 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Sistem de 
canalizare şi staţie de epurare 
în localitatea Sarighiol de 
Deal”, comuna Beidaud, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Administraţia Fondului pentru 
Mediu acordă o finanţare 
nerambursabilă reprezentând 
69,10% din valoarea totală a 
cheltuielilor eligibile. Pentru 
30,90% reprezentând 
cofinanţare locală se solicită 
sprijin financiar întrucât bugetul 
propriu nu poate asigura 
finanţatea cheltuielilor de 
dezvoltare, putând asigura doar 
cheltuielile de funcţionare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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 şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

430.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
1.452 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Reabilitare drum 
comunal DC 26 pe teritoriul 
comunei Stejaru”, comuna 
Beidaud, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

În vederea continuării lucrărilor 
de reabilitare pentru sectorul de 
drum aparţinând U.A.T. Stejaru 
în lungime de 1,677 km, U.A.T. 
Beidaud a solicitat preluarea în 
administrare a acestuia. 
Cheltuielile necesare realizării 
acestui obiectiv de investiţii nu 
se pot asigura din bugetul local. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

431.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
8.429 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Îmbunătăţire 
străzi de pământ prin 
asfaltare în localitatea 
Sarighiol de Deal  ”, comuna 
Beidaud, jud. Tulcea 
 

Pentru acest obiectiv s-a 
elaborat studiul de fezabilitate. 
Realizarea acestui obiectiv este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii localităţii Sarighiol 
de Deal, comuna Beidaud, jud. 
Tulcea. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

432.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
 

Se propune alocarea sumei 
4000 mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Grădiniţa din 
localitatea Răşinari,   jud Sibiu 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, 
senator PNL Nicolae Neagu 

Motivaţie: pentru asigurarea 
îngrijirii şi  educaţiei 
adecvate pentru copii, 
prin asigurarea unui program 
complex de desfăşurare a 
activităţilor educative. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

433.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 

Se propune alocarea unui 
microbuz şcolar pentru Scoala 
nr 1 Viile Sibiu,   jud Sibiu 
 

Motivaţie: dotarea şcolii nr 1 din 
Viile Sibiu,  judeţul Sibiu cu un 
microbuz de transport pentru 
elevii care stau la aprox, 6 km 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea microbuzelor scolare 
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cap.5001/grupa 71/ art 04, 
Microbuze scolare  
 

Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, 
senator PNL Nicolae Neagu 

de instituţia de învăţământ. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, Anexa nr. 
3/15/02 cap.5001/grupa 71/ art 
04, Microbuze scolare 
 

in anul 2015.  
- Au fost alocate sume doar in 
anii 2013 şi 2014, iar 
repartizarea microbuzelor către 
unităţile administrativ-teritoriale 
se va face prin ordin comun al 
viceprim-ministrului, ministrul 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, şi al 
ministrului educaţiei naţionale. 

434.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
1.294 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Extinderea reţelei 
publice de apă uzată în 
localitatea Luncaviţa”, 
comuna Luncaviţa, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Acest proiect este extrem de 
important pentru cetăţenii 
comunei, care îşi doresc 
racordarea la serviciul de 
canalizare, ca o condiţie de 
civilizaţie. Administraţia 
Fondului de Mediu finanţează 
suma de 3.081.792,14 lei. 
Bugetul comunei Luncaviţa nu 
poate însă asigura cofinanţarea 
sumei propusă.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

435.  Anexa 3/15/02,  Se propune alocarea sumei de Administraţia Fondului pentru Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 318 - 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

1.558 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Sistem public 
centralizat de canalizare al 
apelor uzate menajere şi 
staţie de epurare a efluentului 
uzat menajer în localitatea 
Carcaliu”, comuna Carcaliu, 
jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Mediu contribuie la 
implementarea proiectului cu 
75% din valoarea totală 
acheltuielilor eligibile. Bugetul 
comunei Carcaliu nu poate însă 
asigura cofinanţarea sumei 
propusă, reprezentând 25% 
(1557922,67 lei).  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

436.  Anexa 3/15/27 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
cod 15, cod Program 1284, 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social 

Se propune alocarea sumei de 
1500 mii lei pentru reabilitarea 
şi modernizarea bazinului de 
înot din Municipiul Hunedoara, 
judeţul Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Lucrările propuse spre a fi 
finanţate sunt necesare pentru 
a menţine obiectivul în stare de 
funcţionare. 
Între primăria municipiului 
Hunedoara şi Consiliul 
Judeţean s-a încheiat un 
partenariat pentru susşinerea 
acestei investiţii dar fondurile 
necesare pentru lucrările de 
reabilitare  depăşesc 
posibilităţrile de finanaţare de la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
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protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Bogdan Țîmpău, 
deputat PNL Carmen Hărău 

nivel local. 
Municipiul Hunedoara are 
tradiţie în competiţiile de 
nataţie, fapt confirmat deja de 
numeroasele medalii obţinute  
în cadrul întrecerilor de profil. 
De aceea, performanţa trebuie 
sprijinită prin crearea cadrului 
porpice de desfăşurare a 
acestor activităţi sportive 
 
Sursa de finanţare 
Anexa 3/15/27 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
cod 15, cod Program 1284, 
Programul national de 
constructii de interes public sau 
social 

fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
-Sursa de finanţare. 
 

437.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Capitol 7001 LOCUINTE, 
SERVICII SI DEZVOLTARE 
PUBLICA 
Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
Articol 02 Transferuri de capital 

Se propune alocarea sumei de 
5.765,5 mii lei pentru 
amenajarea sediului Bibliotecii 
“Ovid Densuşianu” Deva, din 
cadrul Palatului administrativ al 
Judeţului Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sediul Bibliotecii Judeţene Ovid 
Densuşianu din Deva are 
nevoie de lucrări de 
îmbunătăţire pentru a asigura 
publicului condiţii decente. 
Amenajarea unui spaţiu la 
standarde moderne reprezintă o 
prioritate pentru comunitatea 
locală, dar fondurile necesare 
nu pot fi asigurate exclusiv prin 
efortul bugetar local. 
O instituţie de cultură, 
emblematică cum este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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Alineat 38 Programul National 
de Dezvoltare Locala 
 
 
 

protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Bogdan Țîmpău, 
deputat PNL Carmen Hărău 

biblioteca judeţeană trebuie 
sprijinită, iar investiţiile  în 
lucrările de amenajare vor 
contribui la realizarea unui 
spaţiu dedicat  unui act de 
cultură. 
 
Sursa de finanţare: 
Din suma prevăzută pentru 
anul 2015  în Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
Articol 02 Transferuri de capital 
Alineat 38 Programul National 
de Dezvoltare Locala 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

438.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
Articol 02 Transferuri de capital 
Alineat 38 Programul National 
de Dezvoltare Locala 
 

Se propune alocarea sumei de 
5.317,8 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
Casei de Cultură a Municipiului 
Orăştie, judeţul Hunedoara. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Casa de Cultura din Municipiul 
Orăştie are nevoie de fonduri 
pentru modernizare, astfel încât 
să devină un spaţiu atractiv şi 
funcţional pentru desfăşurarea 
activităţilor culturale ale 
oraşului. 
 
Sursa de finanţare: 
Din suma prevăzută pentru 
anul 2015  în Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Bogdan Țîmpău, 
deputat PNL Carmen Hărău 

Regionale şi Administraţiei 
Publice Grupa 51 TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
Articol 02 Transferuri de capital 
Alineat 38 Programul National 
de Dezvoltare Locala 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

439.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
532 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Extindere şi 
modernizare sistem 
alimentare cu apă a localităţii 
Smârdan”, comuna Smârdan, 
jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

Proiectul a fost depus la MADR 
în 2011 pe programul PNDI, a 
fost aprobat, dar nu s-a semnat 
contractul de finanţare 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

440.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 
1.530 mii lei, pentru finanţarea 

Administraţia Fondului pentru 
Mediu contribuie la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

obiectivului “Prima înfiinţare, 
extindere şi îmbunătăţirea 
reţelei publice de apă uzată – 
canalizare cu staţie de 
epurare”, comuna Grindu, jud. 
Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

implementarea proiectului cu 
suma de 5.525.980 lei în baza 
Contractului de finanţare nr. 
28/N/2013, în derulare. Bugetul 
comunei Grindu nu poate însă 
asigura cofinanţarea sumei 
propusă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

441.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
2.500 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare, 
reabilitare sistem de 
alimentare cu apă potabilă”, 
comuna Grindu, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Dată fiind importanţa vitală pe 
care o are apa, este prioritar 
acest obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

442.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
3.557 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Construcţie 
clădire Cămin Cultural”, 
comuna Grindu, jud. Tulcea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 
 

Realizarea acestui obiectiv este 
importantă deoarece în anul 
2014 prin finalizarea proiectlui 
integrat “Dezvoltarea 
infrastructurii, a serviciilor de 
bază şi păstrarea tradiţiilor 
culturale în comuna Grindu, jud. 
Tulcea”, finanţat din fonduri 
europene, PNDR, Măsura 322, 
în cadrul componentei culturale 
s-au achiziţionat costume şi 
instrumente populare, 
beneficiarul cestora având 
obligaţia de a realize activităţi 
culturale pe scena Căminului 
cultural din localitate. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

443.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu se specifica sursa de 
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Programul National de 
dezvoltare Locala 

Locala, a sumei de 2.000 mii lei 
pentru finantarea obiectivului : 
“ Constructie gradinita” Comuna 
Simand, Judetul Arad.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Mihaita Calimete 

National de dezvoltare Locala finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

444.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 350 mii lei 
pentru finantarea obiectivului:  
“Finalizare lucrărilor la Scoala 
cu clasele V-VIII” în comuna 
Sadova, judeţul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Iulian-Radu Surugiu 
PNL 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

445.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  sumei de 
2.608.486 pentru reabilitarea 
Scolii Generale Soloneţ, 
Comuna Todireşti, Judeţ 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Grigore Craciunescu 
PNL 
Deputat Gavril Marza 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 326 - 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

446.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a Proiectul raspunde 
nevoilor de dezvoltare ale 
comunitatii si poate fi finantat 
prin Programul National de 
dezvoltare Locala sumei de  
22.000 mii lei,  pentru 
finantarea obiectivului:  
” Asfaltare drum Pârâul Morii” în 
comuna Sadova, judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Iulian-Radu Surugiu 
PNL 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

447.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 14.000 mii 
lei, pentru finantarea 
obiectivului:  
“Modernizare drumuri comunale  

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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sii Îndiguiri pârâul Dragosa” în 
comuna  Frumosu, jud. 
Suceava.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Iulian-Radu Surugiu 
PNL 

fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

448.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei 90.000 mii lei, 
pentru finantarea obiectivului:  
“Modernizare pod în sat Valea 
Stânii”, comuna Vatra 
Moldoviţei, jud. Suceava.  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Din cauza precipitaţiilor, podul 
este într-o stare avansată de 
degradare, modernizarea fiind 
absolout necesară. Proiectul 
raspunde nevoilor de dezvoltare 
ale comunitatii si poate fi 
finantat prin Programul National 
de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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protecţia mediului a Senatului 
Deputat Iulian-Radu Surugiu 
PNL 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

449.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 300 mii lei, 
pentru finantarea obiectivului:  
“ Reabilitare şi modernizare 
Camin Cultural şi Gradiniţă în 
comuna Vama”, judeţul 
Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Iulian-Radu Surugiu 
PNL 

Atât Caminul Cultural cât şi 
Gradiniţa se află într-un stadiu 
avansat de degradare, fiind 
necesară renovarea. Proiectul 
raspunde nevoilor de dezvoltare 
ale comunitatii si poate fi 
finantat prin Programul National 
de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

450.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru Programul 

Staţiunea turistică de interes 
naţional Câmpulung 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 26.625,6 
mii lei  pentru finantarea 
obiectivului: 
“Terminarea Pârtiei de schi 
omologate şi transport pe cablu 
în Masivul Rarău cu conexiune 
la trupul izolat intravilan Rarău, 
realizată in proporţie de 80% ”  
în municipiul Câmpulug 
Moldovenesc, Judetul Suceava. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Iulian-Radu Surugiu 
PNL 

Moldovenesc va constitui un 
puternic punct de atracţie 
pentru turiştii din zonele de 
nord-est şi nord-centru a 
României, pentru turiştii de pe 
întreg teritoriul României cât şi 
pentru turiştii străini.  
În mod implicit, terminarea 
proiectului va duce la creşterea 
gradului de atractivitate şi 
ocupare a staţiunii, precum şi 
la:  
- creşterea numărul locurilor de 
muncă din staţiune şi din zonele 
învecinate;  
-creşterea nivelului de trai al 
locuitorilor din zonă;  
- valorificarea resurselor 
specifice zonelor de munte prin 
dezvoltarea activităţilor 
agroturistice prin promovarea 
produselor tradiţionale. 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea obiectivului prin 
Programul national de 
dezvoltare locala. 

451.  Anexa 3/15/02  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 500 mii lei, 
pentru finantarea obiectivului: 
“realizare   sistem de canalizare 
si statie de 
epurare a apelor uzate” in 
localitatea Ineu Judetul Arad 
 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Mihaita Calimete 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

452.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută pentru PNDL a sumei 
de 89 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului: 

„Construire punte pietonală 
Catina, podeţe Valea Cătinei şi 
Corbu”, comuna Cătina, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL George Scutaru 
Deputat PNL Erland Cocei 
Deputat PDL Cezar Preda 

Obiectiv în continuare, prevăzut 
în PNDL, Subprogramul 
Modernizarea satului românesc. 
Finalizarea investiţiei va 
contribui la îmbunătăţirea 
condiţiilor de viaţă ale 
locuitorilor acestei comune. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Senator PNL Doina Tudor 
 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

453.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută pentru PNDL a sumei 
de 5.573 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 

„Prima înfiinţare sistem 
canalizare, ape uzate şi staţie de 
epurare şi prima înfiinţare  reţea 
de alimentare cu apă/împrejmuiri 
şi spaţii tehnice”, comuna Cilibia, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL George Scutaru 
Deputat PNL Erland Cocei 
Deputat PDL Cezar Preda 
Senator PNL Doina Tudor 

Din anul 2006, locuitorii satelor 
Movila Oii, Mînzu, Cilibia din 
comuna Cilibia, judeţul Buzău, 
au fost beneficiarii, prin 
intermediul OG 7/2006, a 
etapelor premergătoare 
execuţiei obiectivului de 
investiţii „Execuţie sistem 
alimentare cu apă în satele 
Cilibia, Movila Oii, preluat în 
anul 2013 în PNDL, 
Subprogramul Modernizarea 
satului românesc. 
În celelalte sate, nivelul pânzei 
freatice este scăzut, populaţia 
confruntându-se cu insuficienţa 
resurselor de apă ce trebuie 
folosită pentru uz gospodăresc. 
Este motivul pentru care este 
necesară finanţarea obiectivului 
menţionat, care se încadrează 
în Subprogramul Modernizarea 
satului românesc şi prin care se 
doreşte îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă ale cetăţenilor din 
comuna buzoiană.    

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

454.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută pentru PNDL a sumei 

Proiectul răspunde unei 
necesităţi majore existente la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

de 1.233 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 

„Modernizare drumuri locale”, 
comuna Pârscov, judeţul Buzău. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL George Scutaru 
Deputat PNL Erland Cocei 
Deputat PDL Cezar Preda 
Senator PNL Doina Tudor 

nivelul comunei şi anume 
necesitatea de a organiza şi 
dezvolta o infrastructură rutieră 
bună prin reabilitarea drumurilor 
vicinale, drumurilor comunale şi 
a celor de acces la rutele 
principale de tranzit. 
Sistemul actual existent la 
nivelul comunei nu corespunde 
nevoilor reale ale populaţiei şi 
induce localnicilor un sentiment 
de izolare, avâând implicaţii în 
indicatorii sociali şi demografici. 
În aceste condiţii, se impune 
finanţarea obiectivului 
menţionat, care se încadrează 
la Subprogramul Modernizarea 
satului românesc şi care poate 
genera şi atragerea 
investitorilor în această zonă cu 
potenţial de dezvoltare.  

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

455.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută pentru PNDL a sumei 
de 12.662 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 

„Prima înfiinţare sistem 
canalizare, ape uzate şi staţie de 
epurare şi prima înfiinţare  reţea 
de alimentare cu apă/împrejmuiri 
şi spaţii tehnice”, comuna 
Ruşeţu, judeţul Buzău. 
 

Proiectul răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunităţii locale 
şi poate fi finanţat prin PNDL, 
Subprogramul Modernizarea 
satului românesc. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL George Scutaru 
Deputat PNL Erland Cocei 
Deputat PDL Cezar Preda 
Senator PNL Doina Tudor 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

456.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută pentru PNDL a sumei 
de 300 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: 

„Construire pod peste pârâul 
Sărăţel”, sat Joseni, comuna 
Berca, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL George Scutaru 
Deputat PNL Erland Cocei 
Deputat PDL Cezar Preda 
Senator PNL Doina Tudor 

Proiectul răspunde nevoilor de 
dezvoltare a comunităţii locale 
din satul Joseni, com. Bercaşi 
poate fi finanţat prin PNDL, 
Subprogramul Modernizarea 
satului românesc. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

457.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută pentru PNDL a sumei 

Dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii rurale este o 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

de 8.627 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 

„Modernizare DC 5, Puieşti-
Vâlcelele Km 0+000- Km 
8+760”, comuna Puieşti, judeţul 
Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL George Scutaru 
Deputat PNL Erland Cocei 
Deputat PDL Cezar Preda 
Senator PNL Doina Tudor 

premisă importantă a creşterii 
dinamicii de dezvoltare umană 
în mediul rural românesc, fiind 
totodată un obiectiv asumat de 
actualul Guvern prin 
Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 
Prin modernizarea drumului 
comunal DC 5 din comuna 
Puieşti, jud. Buzău se va realiza 
o creştere a eficienţei 
activităţilor agricole, 
ameliorarea calităţii mediului şi 
îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă ale locuitorilor. 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

458.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută pentru PNDL a sumei 
de 1.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 

„Reabilitarea şi modernizarea 
Centrului Cultural „Florica 
Cristoforeanu”, mun. Râmnicu 
Sărat, judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

În cei peste 50 de ani de 
existenţă, acest imobil, care în 
anul 2011 s-a transformat din 
Casa de Cultură Florica 
Cristoforeanu în Centrul 
Cultural cu acelaşi nume, nu a 
suferit nicio lucrare majoră de 
reabilitare şi modernizare. Mai 
mult, acoperişul şi pereţii s-au 
degradat în timp atât de mult 
încât plouă în toate sălile şi 
chiar pe scena acestei instituţii 
de renume local şi naţional. 
În aceste condiţii, reabilitarea şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL George Scutaru 
Deputat PNL Erland Cocei 
Deputat PDL Cezar Preda 
Senator PNL Doina Tudor 

modernizarea instituţiei poate 
aduce beneficii comunităţii 
râmnicene, iar fondurile 
prevăzute în 2015 în PNDL, 
Subprogramul Regenerarea 
urbană a municipiilor şi 
oraşelor, pentru centrele 
culturale multifuncţionale permit 
finanţarea acestui obiectiv. 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

459.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută pentru PNDL a sumei 
de 250 mii lei pentru finalizarea 
obiectivului: 

„Grădiniţă cu program normal – 
două săli de grupă”, satul 
Negoşina, comuna Căneşti, 
judeţul Buzău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL George Scutaru 
Deputat PNL Erland Cocei 
Deputat PDL Cezar Preda 
Senator PNL Doina Tudor 

Obiectiv în curs de derulare, 
care poate fi finanţat din bugetul 
PNDL, secţiunea unităţi de 
învăţământ preuniversitar  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

460.  Anexa 3/15/02  
Ministerul dezvoltării regionale 
şi 

Se propune alocarea sumei de 
450 mii lei pentru Construire 
Camin cultural- proiect declarat 

Motivaţie: adoptarea  
amendamentului este necesară 
pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
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administraţiei publice 
cap.7001/grupa51/titlul VI/ art 
02/alin 35, Subprogramul 
Modernizarea satului romanesc 
 

castigator in cadrul call-ului de 
finantare organizat de CNI in 
anul 2013 dar nefinantat pana 
in prezent, valoare, din Comuna 
PRISACANI,  jud Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Corneliu Mugurel 
Cozmanciuc 

îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001 
 
 
 

Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

461.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
cap.7001/grupa51/titlul VI/ art 
02/alin 35, Subprogramul 
Modernizarea satului romanesc 
 

Se propune alocarea sumei de 
640 mii lei pentru Construire 
Camin Cultural comuna 
Raducaneni,  jud Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Corneliu Mugurel 
Cozmanciuc 

Motivaţie: adoptarea  
amendamentului este necesară 
pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

462.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune alocarea sumei de 
1450 mii lei pentru modernizare 
prin asfaltare drumuri comunale 
12 km, in comuna Răducăneni, 
jud Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Corneliu Mugurel 
Cozmanciuc 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

463.  Anexa 3/15/02  
Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
cap.7001/grupa51/titlul VI/ art 
02/alin 37 

Se propune alocarea sumei de 
520 mii lei pentru modernizare 
DC67 Mosna-Cozmesti, jud 
Iasi, 4.2 km, valoare: 520.000 
lei, Comuna MOSNA, jud Iaşi 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 338 - 

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Corneliu Mugurel 
Cozmanciuc 
 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

464.  Anexa 3/15/02, 
Capitolul 7001, Subcapitolul 01, 
paragful/grupa/titlu 51, articol 
02, alineat 35: Subprogramul 
Modernizarea satului românesc 
 

Finanţarea lucrărilor de la 
barajul Moara Vlăsiei I şi a 
digului de compartimentare 
piscicolă din cadrul acumulării 
Moara Vlăsiei I, pe Valea 
Cociovaliştea, comuna Moara 
Vlăsiei, judeţul Ilfov.  
 
Daniel Andrei Gheorghe  
Deputat PNL  

Reabilitarea digului de pe Valea 
Cociovaliştea este necesară 
pentru a realize legătura dintre 
cartierul Tineretului aflat dincolo 
de Vale şi restul comunei 
Moara Vlăsiei.  
 
Suma 379160 RON (TVA 
Inclus) 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

465.  Anexa 3/15/02 
Cap. 5001, grupa/titlu 51, art. 2, 

Finaţare construcţie Sală 
Polivalentă, municipiul Gherla, 

Municipiul nu dispune de o sală 
de sport sau de spectacole 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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al. 04, Programul pentru 
constructii de locuinte si sali de 
sport 

Jud. Cluj cu suma de 6.836.000 
RON 
 
Dep. Zlati Radu, PNL 

proprie 
Se diminuează bugetul ANI cu 
suma corespunzătoare, cap. 
5101 titlul 20, Titlul II, Bunuri şi 
servicii 

- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

466.  Anexa 3/15 
Cap. 7001, grupa/titlu 51, art. 2, 
al. 38, Programul National de 
Dezvoltare Locala 

Finanţare introducere reţea 
canalizare + staţie epurare 
localitatea Sânnicoară, jud. Cluj 
cu suma de 7.230.000 RON 
 
Dep. Zlati Radu, PNL 

Ridicarea nivelului de trai al 
locuitorilor 
Se diminuează bugetul SRI cu 
suma corespunzătoare, cap. 
6500, subcap. 10, grupa/titlu 
20, Cheltuieli social-culturale – 
Bunuri şi servicii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

467.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
- Cap. 5001, Grupa 55, Titlul 
VII, Alte transferuri, alin. 26 
Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinte, 
reabilitarea, consolidarea si 
extinderea locuintelor existente 

Se propune alocarea sumei de 
5.000 mii lei pentru Reabilitare 
Bloc social din Str. Horia, nr 46 
B, Mun Baia Mare, jud 
Maramures. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Obiectiv de investiţie in 
derulare, important pentru 
creşterea gradului de confort 
al locatarilor. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
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protecţia mediului a Senatului  
Deputat PNL Mircea Dolha  

Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

468.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
- Cap. 5001, Grupa 55, Titlul 
VII, Alte transferuri, alin. 26 
Sprijin financiar pentru 
construirea de locuinte, 
reabilitarea, consolidarea si 
extinderea locuintelor existente 
 

Se propune alocarea sumei de 
4.000 mii lei pentru Reabilitare 
Bloc social din Str. Melodiei, nr 
4, Mun Baia Mare, jud 
Maramures. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PNL Mircea Dolha 

Obiectiv de investiţie in 
derulare, important pentru 
creşterea gradului de confort 
al locatarilor. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

469.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6.600 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Reabilitare Colegiul Mihai 
Eminescu, Oradea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Dep. Florica Cherecheş, Ioan 
Cupşa, Grup PNL 

Colegiul Mihai Eminescu, una 
din cele mai bune şcoli din 
Oradea, cu peste 1.100 de 
elevi, este găzduit de o clădire 
istorică în centrul oraşului. 
Având în vedere că acest imobil 
a fost în litigiu mulţi ani, nu s-a 
investit deloc în reabilitarea sa, 
lucru care este absolut necesar 
şi urgent. 
 
Sursa de finanţare: 
Susţinerea Programului 
National de Dezvoltare Locală 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

470.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 6.600 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Construcţie cămin 

Capacitatea căminelor 
studenţeşti existente este prea 
mica în comparaţie cu 
necesităţile. La un număr de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Programul naţional de 
dezvoltare locală 
 

studenţesc cu 400 locuri la 
Universitatea Oradea 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 Dep. Florica Cherecheş, Ioan 
Cupşa, Grup PNL 

20.000 studenţi, doar 640 sunt 
străini. Acest cămin ar fi dedicat 
în totalitate găzduirii studenţilor 
străini, aceasta fiind o formă de 
atragere a mai multor studenti 
din străinătate, fapt care ar 
duce la creşterea încasărilor în 
valută ale universităţii. 
 
Sursa de finanţare: 
Susţinerea Programului 
National de Dezvoltare Locală 

specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

471.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Programul naţional de 
constructii de interes public sau 
social 
Subprogramul Complexuri 
sportive 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 8.800 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 
Construcţia unei Săli 
Multifuncţionale cu o 
capacitate de 8.000 de locuri 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Având în vedere că Oradea nu 
are o sală polivalentă de mari 
dimensiuni pentru a găzdui 
competiţii sportive, concerte, 
expoziţii, conferinţe, etc, s-a 
alocat deja, prin Hotărâre de 
Consiliu Local, o suprafaţă de 
teren de 80.000 mp pentru 
realizarea acestui obiectiv, 
după vizita Premierului 
României, dl Victor Ponta, care 
a promis că va aloca banii 
necesari pentru realizarea ei. 
Astfel, ar fi necesari 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
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protecţia mediului a Senatului 
Dep. Florica Cherecheş, Ioan 
Cupşa, Grup PNL 

8.800 mii lei de la Compania 
Naţională de Investiţii  
Subprogramul COMPLEXURI 
SPORTIVE – presupune 
construirea de noi complexuri 
sportive, finalizarea structurilor 
incepute precum şi reabilitarea 
celor existente cu rol în 
asigurarea desfasurarii 
activitatilor sportive in spatii 
corespunzatoare si special 
amenajate, în vederea 
dezvoltarii armonioase a 
individului si a pregatirii 
echipelor sportive in scopul 
obtinerii unor rezultate sportive 
superioare.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul MDRAP, Programul 
naţional de constructii de 
interes public sau social, 
Subprogramul Complexuri 
sportive; 

Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

472.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
9.495 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare sistem 
rutier străzi în municipiul 
Medgidia faza a II a (cartier 
Nord, Est, Centru, Sud),  
Municipiul Medgidia, judeţul 
Constanţa 
 

Realizarea acestui proiect este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii foarte deteriorate 
din municipiul Medgidia, jud. 
Constanţa 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PNL Gheorghe 
Dragomir  
Deputat PNL  Victor Manea 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Puiu Haşotti 

Publice Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

473.  Anexa nr. 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Capitol 5001, titlul 51, art2, alin 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 

Se propune alocarea sumei de 
4400 mii lei pentru  finanţare 
infrastructură apă, canalizare, 
gaz, branşament electric, strazi 
si alei în campusul universitar  
“Ştefan cel Mare” din comuna 
Moara, jud Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Motivaţie: Investiţia este 
necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei şi pentru atragerea 
investiţiilor în localitate. 
 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

474.  Anexa nr. 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Capitol 5001, titlul 51, art2, alin 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 

Se propune alocarea sumei de 
16280 mii lei pentru  zona 
agrement malul răului Suceava, 
jus Sv 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

475.  Anexa nr. 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Capitol 5001, titlul 51, art2, alin 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 

Se propune alocarea sumei de 
5200 mii lei pentru  finanţare 
infrastructură apă, canalizare, 
gaz, branşament electric, strazi 
si alei în cartier Europa 
municipiul Suceava, jud 
Suceava 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

476.  Anexa nr. 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Capitol 5001, titlul 51, art2, alin 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 

Se propune alocarea sumei de 
1320 mii lei pentru  reabilitare 
sistem rutier municipiul 
Suceava, jud Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

477.  Anexa nr. 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Capitol 5001, titlul 51, art2, alin 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 

Se propune alocarea sumei de 
880 mii lei pentru  amenajări 
parcări pe domeniul public din 
municipiul Suceava, jud 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea obiectivului prin 
bugetul MDRAP. 
 

478.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune alocarea sumei de 
29400 mii lei pentru  
modernizare străzi de pamant 
prin asfaltare: str Solidarităţii, 
Prunului, Sălciilor, Arţarului, 
Fagului, Ştefăniţă Vodă, Luca 
Arbore, Sublt Turtutică, C-tin 
Moraru, Pietrăriei, V Pârvan, V 
Babeş, Şt Luchian din 
municipiul Suceava, jud 
Suceava 
 

Sursa de finanţare Ministerul 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

479.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
Capitol 5001, titlul 51, art2, alin 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 

Se propune alocarea sumei de 
91mii lei pentru amenajare 
canal colector ape pluviale din 
municipiul Suceava, jud 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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480.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune alocarea sumei de 
2500 mii lei finalizare lucrări 
corp clădire Colegiul Naţional 
“Petru Rareş” Suceava, jud 
Suceava  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

481.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
163.409,15 mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului 
“Reabilitarea şi modernizarea 
tramei stradale în municipiul 
Mangalia şi în staţiuni”, 
Municipiul Mangalia, judeţul 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 

 
Realizarea acestui proiect este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii foarte deteriorate 
din municipiul Mangalia, jud. 
Constanţa 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PNL Gheorghe 
Dragomir  
Deputat PNL  Victor Manea 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Puiu Haşotti 

Publice aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

482.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, Titlul 
VI, Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Grupa 
51, Programul Reabilitarea 
termică a clădirilor de locuit 

Se propune alocarea sumei de 
3500,47 mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului Program 
local multianual privind 
creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de 
locuit, Oraşul Cernavoda, 
judeţul Constanţa, 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PNL Gheorghe 
Dragomir  
Deputat PNL  Victor Manea 
Deputat PNL Mihai Lupu 

Avându-se în vedere importanţa 
pe care o are eficientizarea 
energetică pentru locuitorii din 
zonă, realizarea acestui obiectiv 
este necesară, pentru 
asigurarea unor condiţii 
decente. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2015, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
50,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
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Senator PNL Puiu Haşotti - Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se poate 
asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu regulamentele 
şi procedurile de accesare a 
acestor fonduri şi în condiţiile 
stabilite prin documentele 
procedurale specifice 
implementării programelor 
operaţionale. 
 

483.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, Titlul 
VI, Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Grupa 
51, Programul pentru construcţii 
de locuinţe şi săli de sport 

Se propune alocarea sumei de 
1760 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Construcţie sală 
sport oraş Băneasa”, Oraş 
Băneasa, judeţ Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PNL Gheorghe 
Dragomir  
Deputat PNL  Victor Manea 

 
Pentru buna găzduire a 
competiţiilor şi activităţilor 
sportive este unul dintre 
obiectivele prioritare pentru 
cetăţenii oraşului Băneasa 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
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Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Puiu Haşotti 

subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

484.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
22.220  mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului 
“Infiintare retea de canalizare 
in comuna 23 August”, 
Comuna 23 August, judeţ 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PNL Gheorghe 
Dragomir  
Deputat PNL  Victor Manea 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Puiu Haşotti 

Dată fiind importanţa vitală pe 
care o are apa, este prioritar să 
se realizeze acest obiectiv 
pentru locuitorii din comuna 23 
August, jud. Constanţa 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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485.  Anexa 3/15/02,  

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
15.948 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Amenajare şi 
modernizare drumuri comuna 
Mihail Kogălniceanu”, 
Comuna Mihail Kogălniceanu, 
judeţ Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PNL Gheorghe 
Dragomir  
Deputat PNL  Victor Manea 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Puiu Haşotti  

 
Realizarea acestui proiect este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din Comuna 
Mihail Kogălniceanu, judeţ 
Constanţa 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

486.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
21.960,15 mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului 
“Modernizare şi reabilitare 
drumuri comuna Albeşti”, 
Comuna Albeşti, judeţ 
Constanţa  
 

Realizarea acestui proiect este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din Comuna 
Albeşti, judeţ Constanţa  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PNL Gheorghe 
Dragomir  
Deputat PNL  Victor Manea 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Puiu Haşotti 

Publice - Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

487.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
2108 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Înfiinţare reţea de 
apă şi canalizare sat 
Nazarcea comuna Poarta 
Albă”, 
Comuna Poarta Albă, judeţ 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PNL Gheorghe 

Dată fiind importanţa vitală pe 
care o are apa, este prioritar să 
se realizeze acest obiectiv 
pentru locuitorii din Comuna 
Poarta Albă, judeţ Constanţa 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Dragomir  
Deputat PNL  Victor Manea 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Puiu Haşotti  

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

488.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
10.234 mii lei,  pentru 
finanţarea obiectivului 
“Amenajare drumuri în 
intravilan comuna Corbu”, 
Comuna Corbu, judeţ 
Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PNL Gheorghe 
Dragomir  
Deputat PNL  Victor Manea 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Puiu Haşotti 

Realizarea acestui proiect este 
necesară pentru îmbunătăţirea 
infrastructurii din Comuna 
Corbu, judeţ Constanţa 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

489.  Anexa 3/15/02,  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice, 

Se propune alocarea sumei de  
9.997,2 mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului 

 
Realizarea acestui proiect este 
necesară pentru îmbunătăţirea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

“Modernizare şi reabilitare 
tramă stradală comuna Istria” 
Comuna Istria, judeţ Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PNL Gheorghe 
Dragomir  
Deputat PNL  Victor Manea 
Deputat PNL Mihai Lupu 
Senator PNL Puiu Haşotti 

infrastructurii în  Comuna Istria, 
judeţ Constanţa 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

490.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută pentru PNDL a sumei 
de 1.200 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 

„Reabilitare, modernizare si 
extindere Scoala gimnaziala nr. 
1 Albesti ”, comuna Albesti, 
judeţul Botosani. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Proiectul răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunităţii locale 
şi poate fi finanţat prin PNDL, 
Subprogramul Modernizarea 
satului românesc. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Dumitru Verginel 
Gireada 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

491.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 

Se propune alocarea din suma 
prevăzută pentru PNDL a sumei 
de 800.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului: 

„Retele alimentare cu gaz, satele 
Manolesti, Stancesti, 
Catamaresti Vale, Ipotesti, 
Cucorani si Cervicesti”, comuna 
Mihai Eminescu, judeţul 
Botosani. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL 
 Dumitru Verginel Gireada 
Anusca Roxana-Florentina 

Proiectul răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunităţii locale 
şi poate fi finanţat prin PNDL, 
Subprogramul Modernizarea 
satului românesc. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

492.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice,  
Programul Naţional de 

 Se propune alocarea sumei de 
6.500 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare 
infrastructura cai de acces in  în 

Investitia este necesara pentru 
atragerea de investitori in zona 
industriala a comunei, in 
vederea crearii de noi locuri de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Dezvoltare Locală comuna Liesti” jud. Galati 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – George Scarlat 

munca in zona. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

493.  Anexa 3/24/02 Anexa 3/13/02 
SGG 
8401 – Transporturi 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – art. 
01, alin28 Intretinerea 
infrastructurii rutiere 

Se propune alocarea sumei de 
5.000 mii lei  pentru studiu 
tehnico – economic obiectiv de 
investitii „Centura ocolitoare 
Galati” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Investitia este necesara pentru 
decongestionarea traficului 
intens existent in Municipiul 
Galati. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite 
ale PNL 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

494.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
 

Se propune alocarea sumei 
2000  mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor la Grădiniţa cu 
program prelungit, cartier 
Ştrand,   jud Sibiu 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, 
senator PNL Nicolae Neagu 

Motivaţie: pentru asigurarea 
îngrijirii şi  educaţiei 
adecvate pentru copii, 
prin asigurarea unui program 
complex de desfăşurare a 
activităţilor educative. 
 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

495.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea  sumei de  
44mii lei  pentru obiectivul de 
investitii “Modernizarea 
infrastructurii drumuri comunale 
si satesti din comuna 

Proiectul răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunităţii locale 
şi poate fi finanţat prin PNDL, 
Subprogramul Modernizarea 
satului românesc. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 

Manoleasa”, comuna 
Manoleasa, judetul Botosani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Anusca Roxana - 
Florentina 

 aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

496.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice,  Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
33 mii lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Modernizare 
drumuri de interes local”, 
comuna Dobarceni, judetul 
Botosani 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Anusca 
Roxana-Florentina 

Proiectul răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunităţii locale 
şi poate fi finanţat prin PNDL, 
Subprogramul Modernizarea 
satului românesc. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

497.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
458.402.76 lei, pentru 
finantarea obiectivului 

Proiectul răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunităţii locale 
şi poate fi finanţat prin PNDL, 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
Subprogramul Modernizarea 
satului românesc 
 

“Alimentare cu apa sat Hulub”, 
comuna Dangeni, Judetul 
Botosani 
Se propune alocarea sumei 
de  116.356 lei pentru 
obiectivul “Reabilitare, 
modernizare si dotare camin 
cultural” sat Iacobeni, 
comuna Dangeni, judetul 
Botosani 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Anusca 
Roxana-Florentina 

Subprogramul Modernizarea 
satului românesc. 
 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

498.  Anexa nr. 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
70.01  

Se propune alocarea sumei de 
40mii  pentru extinderea 
sistemului alimentare cu apa, 
comuna Grinties sat Poiana, sat 
Bradu, proiect in derulare, jud 
Neamţ  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Motivaţie: adoptarea  
amendamentului este necesară 
pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 cap.7001 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Corneliu Mugurel Cozmanciuc, 
deputat PNL Radu Surugiu, 
senator PNL Eugen Ţapu 
Nazare 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

499.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune alocarea sumei de 
1300 mii lei pentru modernizare 
str.Morei, comuna Grinties, sat 
Bradu, jud Neamţ 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Corneliu Mugurel Cozmanciuc, 
deputat PNL Radu Surugiu, 
senator PNL Eugen Ţapu 
Nazare 

Motivaţie: adoptarea  
amendamentului este necesară 
pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

500.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 

Se propune alocarea sumei de 
3700 mii lei modernizare drum 

Motivaţie: adoptarea  
amendamentului este necesară 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

satesc Rotunda -Tolici, comuna 
Petricani, proiect in derulare, 
jud Neamţ 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Corneliu Mugurel Cozmanciuc, 
deputat PNL Radu Surugiu, 
senator PNL Eugen Ţapu 
Nazare 

pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

501.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
 

 Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei proiectare si 
executie Gradinita com. Borlesti 
- centru., jud Neamt  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sursa de finanţare: Ministerul 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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protecţia mediului a Senatului 
Corneliu Mugurel Cozmanciuc, 
deputat PNL Radu Surugiu, 
senator PNL Eugen Ţapu 
Nazare 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

502.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

 Se propune alocarea sumei de 
1000 mii lei pentru reabilitare 
DC 126 Borlesti - Mastacan – 
Balanu, jud Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Corneliu Mugurel Cozmanciuc, 
deputat PNL Radu Surugiu, 
senator PNL Eugen Ţapu 
Nazare 

Sursa de finanţare: Ministerul 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

503.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune alocarea sumei de 
2,484.852 lei pentru 
modernizare DC 186 
Ruginoasa - Britcani km 0+000 
- 2-000 dosar depus la PNDI, 
jud Neamt 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Sursa de finanţare: Ministerul 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Corneliu Mugurel Cozmanciuc, 
deputat PNL Radu Surugiu, 
senator PNL Eugen Ţapu 
Nazare 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

504.  Anexa nr. 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
70.01  

Se propune alocarea sumei de 
25000 mii lei pentru  finanţare 
obiectiv de 
investiţii pentru reţea de apă şi 
canalizare în Copşa Mică,   jud 
Sibiu 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, 
senator PNL Nicolae Neagu 

Motivaţie: Investiţia este 
necesară pentru 
ridicarea nivelului de trai al 
populaţiei şi pentru atragerea 
investiţiilor în localitate. 
 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
70.01 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

505.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, 
servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul 
pentru 
construirea de locuinţe şi săli 
de sport 

Se propune alocarea sumei de 
415 mii lei pentru  finalizare 
lucrări la terenul de sport din  
Răşinari,   jud Sibiu 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, 
senator PNL Nicolae Neagu 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

506.  Anexa nr. 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune alocarea sumei de 
9000 mii lei pentru  finalizarea 
reabilitării drumurilor din 
Răşinari, jud Sibiu 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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Capitol 5001, titlul 51, art2, alin 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, 
senator PNL Nicolae Neagu 

 specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

507.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI  
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr 3/15/01, cap 5001, 
grupa 51, TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI  
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

Majorarea cu suma de  22.000 
mii lei pentru continuarea 
lucrărilor la pârtia de schi Vidra-
Obârşia Lotrului. 
 
Autorul amendamentului: 
Cristian Buican 
 

În  localitatea Voineasa, judeţul 
Vâlcea, există în derulare un 
proiect de construire a unei 
pârtii de schi. Pentru a continua 
procesul mai este nevoie de 
22.000 mii de lei pentru lucrări 
executate, dar nefacturate şi 
nerecepţionate. Neplata la timp 
a acestor sume ar pune în 
pericol funcţionarea 
corespunyătoare a acestei 
importante pârtii de schi. 
Sursa de finanţare: majorarea 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea obiectivului  
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea, şi impozite, şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

508.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se propune introducerea unei 
pozitii noi  prin alocarea sumei 
de 975.000 lei, pentru 
finanţarea obiectivului “Parcelari 
cadastrale - Măsurători 
cadastrale pentru determinarea 
suprafeţelor arabile din 
extravilanul localitatilor din 
mediul rural". 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Nini Săpunaru, deputat PNL 
Theodor Catalin Nicolescu, 
deputat PNL 
Costel Soptica, deputat PNL 
George Scarlat, deputat PNL 
Chirtes Ioan Cristian, deputat 
PNL 
Dolha Nechita Stelian, deputat 
PNL 
Dumitru Verginel Gireada, 

Este o obligatie pe care PSD-ul 
si-a asumat-o in fara 
cetatenilor, a  Comisiei 
Europene si a  Bancii Mondiale 
(este o masura care 
consolideaza proprietea 
agricola). 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifică capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
se suporta redistribuirea.      
- Potrivit prevederilor art. XIX 
din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 8/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative şi alte măsuri 
fiscal-bugetare, o parte din 
veniturile proprii ale Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară poate fi 
utilizată pentru cofinanţarea 
activităţii de inventariere a 
terenurilor, prevăzută de Legea 
nr. 165/2013. 
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deputat PNL 
Viorica Marcu, deputat PNL 
Tinel Gheorghe, Deputat PDL 
Vasile Gudu, Deputat PDL 
Vasile Iliuta, Deputat PDL 
Liviu Laza Matiuta, Deputat 
PDL 
Grupurile parlamentare reunite 
PNL si PDL 

509.   
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI  
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr 3/15/01, cap 5001, 
grupa 51, art 2, alin 38, 
Programul National de 
Dezvoltare Locala 

Majorarea sumelor de 
echilibrare pentru Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
din cadrul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice destinate 
judeţului Vâlcea cu suma de  
50.000 mii lei 
 
Autorul amendamentului: 
Cristian Buican 
Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru Judeţul 
Vâlcea în vederea finanţării în 
continuare a proiectelor de 
dezvoltare locală. Trebuie 
menţionat faptul că judeţul 
Vâlcea are cele mai multe 
proiecte, din toate judeţe ţării, 
aprobate de către Minister în 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea, şi impozite, şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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510.  Secretariatul General al 
Guvernului, art 13/3/01, cap 
8401,  TRANSPORTURI 

Majorarea cu suma de  
79813,31 mii lei pentru 
modernizarea DN 7D Câineni-
Perişani km 0+000-31+360. 
 
 
Autorul amendamentului: 
Cristian Buican 
Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaţilor 

DN 7D este situat în judeţul 
Vâlcea şi se desfăşoară pe 
direcţia V-E, făcând legătura 
între localităţile Câineni şi 
Perişani. Având în vedere 
încadrearea DN 7D în clasa 
tehnică IV şi în conformitate cu 
recomandările cuprinse în 
raportul de expertiză, soluţia 
recomandată pentru 
modernizarea DN 7D şi 
sporirea capacităţii portante 
răspunde pentru traficul de 
perspectivă 15 ani. DN7 D a 
rămas „ultimul drum naţional de 
pământ din România”.  
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea, şi impozite, şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

511.  Secretariatul General al 
Guvernului, art 13/3/01, cap 
8401,  TRANSPORTURI 

Majorarea cu suma de  14.000 
mii lei pentru finalizarea 
modernizării DN 67C – 
„Şoseaua Transalpina”  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Şoseaua Transalpina (DN 67C), 
drumul care leagă oraşul Sebeş 
(Alba) de comuna Novaci 
(jud.Gorj) pe o distanţă de 
aproximativ 130 km, a fost 
închisă anul current, mai exact 
pe sectorul de drum Rânca- 
Sebeş. Această măsură a fost 
luată  din cauza nefinalizării 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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majorarea, şi impozite, şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
Autorul amendamentului: 
Cristian Buican 
Grupul Parlamentar PNL din 
Camera Deputaţilor 

lucrărilor de construcţie şi a 
imposibilităţii asigurării 
condiţiilor de siguranţă a 
traficului rutier. 
Nu sunt montaţi parapete de 
protecţie, nu au fost 
amenajate rigole pe marginea 
şoselei şi lipsesc marcajele 
rutiere. Această şosea 
reprezintă în sine o atracţie 
turistică ce trage anual mii de 
turişti, oferind premisele  
dezvoltării turistice din patru 
judeţe: Vâlcea, Gorj, Alba şi 
Hunedoara.  

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

512.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune alocarea sumei de 
700 
mii lei pentru modernizare prin 
asfaltare drumuri comunale in 
comuna Ciucea, jud Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Elena Uioreanu 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 372 - 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

513.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune alocarea sumei de 
700 
mii lei pentru modernizare prin 
asfaltare drumuri comunale in 
comuna Poieni, jud Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Elena Uioreanu  

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

514.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 
700 
mii lei pentru modernizare prin 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

asfaltare drumuri comunale in 
comuna Iara, jud Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Elena Uioreanu 

Publice 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

515.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, 
servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul 
pentru 
construirea de locuinţe şi săli 
de sport 

Se propune alocarea sumei de 
275 mii lei pentru  finalizare 
lucrări la terenul de sport din  
comuna Călăţele, jud Cluj 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Elena Uioreanu 

Sursa de finanţare: Ministerul 
Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice/Capitol 01 Locuinţe, 
servicii şi 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri 
între unităţi ale adminitraţiei 
publice/Alin 04 Programul 
pentru 
construirea de locuinţe şi săli de 
sport 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
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fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

516.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune alocarea sumei de 
1500 mii lei asfaltare drumuri 
comunale in comuna Rogojel, 
jud Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Elena Uioreanu 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

517.  Ministerul dezvoltării regionale Se propune alocarea sumei de Sursa de finanţare: Anexa nr. Se propune respingerea 
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şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

1500 mii lei asfaltare drumuri 
comunale in comuna Sacuieu, 
jud Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Elena Uioreanu 

3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

518.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Capitol 7001 Grupa 51 articol 
02 alineat 38 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
 

Se propune alocarea sumei de 
724 mii lei pentru asigurarea 
finanţării obiectivului de investiţii 
„Reabilitare, însănătoşire, 
amenajare şi schimbare de 
destinaţie clădire Piaţa Unirii, 
nr. 1, oraş Zlatna”, Judeţul Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

UAT Oraş Zlatna, în calitate de 
beneficiar, si-a propus 
restaurarea, însănătoşirea, 
amenajarea şi schimbarea 
destinaţiei unei clădirii care este 
nefunctională (fostă şcoală) şi 
in avansată stare de degradare 
in sediu primărie şi de a avea 
dotările necesare pentru a 
asigura condiţiile optime 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL,Dan Simedru   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

functionării acestei primării 
conform legislaţiei şi 
standardelor in vigoare. 
Primăria oraşului Zlatna îşi 
desfăşoară activitatea in 
prezent intr-o clădire total 
nefuncţională, intr-o avansată 
stare de degradare. 
Lucrările la noua clădire a 
primăriei au fost demarate in 
iulie 2012. 
Valoarea totală a lucrărilor este 
de 2.108.000 lei.  
Până la data de 01.12.2014, au 
fost executate lucrări in valoare 
de 1.383.334 lei. Finanţarea 
este asigurată din bugetul local. 
Termenul de finalizare a 
lucrărilor a fost prelungit 
succesiv până in luna martie 
2015. Valoarea  lucrărilor 
rămase de executat este de 
724.666 lei. 
Sursa de finanţare: Din  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice suma prevăzută pentru 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

519.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de 
4000 mii lei pentru modernizare 
drumuri comunale Comuna Dor 

Motivaţie: adoptarea  
amendamentului este necesară 
pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Marunt, jud Călăraşi  care are o 
retea interioara de peste 120 de 
km de drumuri comunale. Din 
cei 120 de km de drumuri, 
numai 1,5 km sunt modernizaţi 
cu covor de asfalt. 
Modernizarea strazilor va avea 
un impact pozitiv asupra 
dezvoltarii locale. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Dan Motreanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu 
 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

520.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 37 

Se propune alocarea sumei de 
9286.420 mii lei modernizare 
străzi în satele Grădiştea, 
Cuneşti, Rasa şi Bogata din 
comuna Grădiştea, judeţul 
Călăraşi”, proiect prin care se 
va asfalta suprafaţa de 7522,50 
metri liniari. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Motivaţie: adoptarea  
amendamentului este necesară 
pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
rurale şi creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Comuna Grădiştea este o 
comună aflată în zona limitrofă 
a Municipiului Călăraşi, cu o 
reţea interioară de 56km de 
drumuri comunale, cu legături la 
DN3B şi DN31, reţea care este 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 378 - 

Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Dan Motreanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

greu accesibilă pentru 
transportul auto. În comuna 
Grădiştea nu există decât 20 
metri liniari de asfalt. În urma 
întocmirii Proiectului Tehnic, s-a 
trecut la faza de licitaţie pentru 
acest obiectiv. Valoarea totală a 
investiţiei este de 9.790.457 lei. 
Din care valoarea cheltuielilor 
care se pot finanţa de la bugetul 
de stat prin Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală este de 
9.430.860 lei. Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice a alocat 
în faza I suma de 144.440 lei 
pentru întocmirea Proiectului 
Tehnic. 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

521.  Anexa 3/15-Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 Cap.7001, Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE: 1.658.000 mii lei 
 
Cap.7001, Grupa 71 

Anexa 3/15- Ministerul  
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
 
Se modifica si va avea  
urmatorul continut: 
 
Cap.7001, Grupa 51 
 

  

TITLUL VI TRANSFERURI 

Modificarea priveste 
construirea a cel putin 1000 
de locuinte in mediul rural 
pentru stabilizarea personalului 
de specialitate necesar tuturor 
activitatilor desfasurate in 
mediul rural ca o conditie de 
apropiere mai accelerata a 
acestui mediu de conditiile 
urbane. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
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TITLUL XIII ACTIVE  
NEFINANCIARE: 246.285 lei. 
 

INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE: 1.508.000 mii lei 
 
Cap.7001, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE: 396.285 lei 
 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Vasile Horga  

  

522.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
 

 Se propune alocarea sumei de 
38500 mii  lei pentru 
modernizare şi reabilitare Liceu 
”Alexandru Odobescu” din 
Lehliu Gară 
  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Dan Motreanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

Liceul “Alexandru Odobescu” 
din Lehliu-Gara este o unitate 
de invatamant care deserveşte 
un oraş, 13 comune si 50 de 
sate, unde invata aproximativ 
1300 de elevi si sunt angajate 
77 de persoane. 
Constructiile au foat executate 
in 1960-1962 si au fost calibrate 
pentru un numar de 600 de 
elevi. Pana in prezent numarul 
de elevi si angajati a crescut 
fara ca asupra cladirilor sa se 
realizeze  lucrari de 
modernizare, reabilitare sau 
extindere. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Avand in vedere numarul mare 
de elevi navetisti, aproximativ 
700, si distantele mari pe care 
acestia le parcurg zilnic intre 
scoala si localitatile de 
domiciliu, starea de degradare 
avansata in care se afla 
cladirea caminului de elevi si a 
cantinei, mentionam ca sunt 
imperative lucrarile de 
modernizare a infrastructurii 
scolare. 
In  urma analizei situatiei din 
teren s-a constatat ca pentru 
derularea interventiilor  impuse 
sunt necesare urmatoarele 
sume: 

1.cladirea liceului: 17500 mii 
lei 
2. cladirea caminului de 
elevi: 12000 mii lei 
3.cantina: 5.000 mii lei 
4. amenajari exterioare: 
4000 mii lei 

 
Sursa de finanţare: Ministerul 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02  

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

523.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 

Se propune alocarea sumei de  
1600 mii lei pentru reabilitarea, 
extinderea, modernizarea şi 

Motivatie Constructia realizata 
in 1963 nu mai corespunde 
exigententelor actuale privind 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
titlul VI/ art 02/alin 35, 
Subprogramul Modernizarea 
satului romanesc 

dotarea aferentă a căminului 
cultural şi amenajarea parcului 
din jurul acestuia din satul Dor 
Marunt.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat PNL Dan Motreanu, 
Grupurile Parlamentare ale PNL 

calitatea in constructii. 
Proiect depus la Compania 
Naţională de investiţii, declarat 
eligibil.  
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02  
 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

524.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pt finanţarea 
obiectivului Reabilitare şi 
reparaţii de drumuri 
comunale, Comuna Feldioara,  
judeţul Braşov 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Acest proeict este necesar 
pentru dezvoltarea 
infrastructurii rutiere, prin 
transformarea drumurilor de 
câmp în zonă de dezvoltare 
industrială de lângă DN 13, în 
vederea înfiinţări unui parc 
industrial 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Donţu Mihai-Aurel 

Publice 
 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

525.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
600 mii lei pentru reabilitare, 
modernizare şi dotare Camin 
cultural - localitatea Moşteni, 
judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Marin Almăjanu - grupul 
parlamentar PNL 
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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finanţare. 
 

526.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
3.187  mii lei pentru asfaltare 
drum comunal, comuna 
Moşteni, judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Marin Almăjanu - grupul 
parlamentar PNL 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

527.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
3.381  mii lei pentru sistem 
centralizat de alimentare cu 
apă, comuna Buzescu, judeţul 
Teleorman 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Marin Almăjanu - grupul 
parlamentar PNL 

să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

528.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
5.484,21  mii lei pentru sistem 
centralizat de canalizare ape 
uzate menajere, comuna 
Buzescu, judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Marin Almăjanu - grupul 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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parlamentar PNL stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

529.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
4.152  mii lei pentru sistem 
centralizat de alimentare cu 
apă, comuna Botoroaga, judeţul 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Marin Almăjanu - grupul 
parlamentar PNL 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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530.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
7.525  mii lei pentru sistem 
centralizat de canalizare ape 
uzate menajere, comuna 
Botoroaga, judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Marin Almăjanu - grupul 
parlamentar PNL 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

531.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
6.799  mii lei pentru sistem 
centralizat de alimentare cu 
apă, comuna Plosca, judeţul 
Teleorman 
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Marin Almăjanu - grupul 
parlamentar PNL 

să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

532.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
8.823,15  mii lei pentru sistem 
centralizat de canalizare ape 
uzate menajere, comuna 
Plosca, judeţul Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Marin Almăjanu - grupul 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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parlamentar PNL stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

533.  Anexa 3/15/02 
 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice, Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Se propune alocarea sumei de 
6.292.923 mii lei  pentru 
realizarea proiectului : 
Modernizare drumuri de interes 
local, comuna Peretu, judeţul 
Teleorman 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Marin Almăjanu - grupul 
parlamentar PNL 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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534.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 1.000 mii 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
MODERNIZARE DRUM LOCAL 
159 DRAGUSESTI- KM 0+930-
3+230- PROIECT IN 
DERULARE-HELEGIU BACAU, 
Judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

535.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 3008 mii lei 
pentru finantarea obiectivului : 
ALIMENTARE APA GURA VAII 
Judetul Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

536.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 1000 MII 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
REABILITARE DRUMURI 
LOCALE SI COMUNALE 
GURA VAII Judetul Bacau 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

537.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 220 MII LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
CENTRU ADMINISTRATIV 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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MOTOCESTI-GURA VAII 
Judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

538.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 300 MII LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
TEREN SPORT SI GRUP 
SANITAR SCOALA 
DUMBRAVA-GURA VAII 
Judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finanţat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

539.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 1400 MII 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
CAMIN CULTURAL 
DUMBRAVA-GURA VAII 
Judetul Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

540.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 200 MII LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
EXTINDERE RETELE 
ELECTRICE LOCUINTE 
NEELECTRIFICATE Judetul 
Bacau  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Deputat PNL,  Ionel PALAR  
 

541.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 500 MII LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
GRADINITA TEMELIA SI 
AMENAJARE TEREN SPORT-
GURA VAII Judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

542.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 1724 mii 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
FINALIZARE DRUM 
JUDETEAN 119 ZONA 
DUMBRAVA-TEMELIA SI 
REABILITARE COMPLETA 
ZONA TEMELIA-GURA VAII 
Judetul Bacau  

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

543.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 1724 mii lei 
pentru finantarea obiectivului : 
MODERNIZARE DRUMURI 
LOCALE MAGIRESTI-BACAU 
Judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

544.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 1069 mii lei 
pentru finantarea obiectivului : 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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MODERNIZARE DRUM 
JUDETEAN 117A DE LA KM 
9+485 LA KM 10+985 SAT 
STANESTI, MAGIRESTI, 
BACAU  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

545.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 481,658 mii 
lei pentru finantarea 
obiectivului: 
MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL 180, SAT VALEA 
ARINILOR MAGIRESTI, 
BACAU 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Deputat PNL,  Ionel PALAR 
546.  Anexa 3/15  

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 468490,6 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
CONSTRUIRE BAZA 
SPORTIVA 
MULTIFUNCTIONALA TIP II, 
MAGIRESTI, BACAU 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

547.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de  100000 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
CONSTRUIRE PUNTE PESTE 
RAUL TAZLAUL SARAT, SAT 
SESURI, MAGIRESTI Judetul 
Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

548.  Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 860 MII LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
CONSTRUIRE BAZA 
SPORTIVA 
MULTIFUNCTIONALA IN COM. 
IZVORU BERHECIULUI 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

LIPSA VENITURILOR 
BUGETULUI LOCAL SI 
ECHILIBRAREA BUGETELOR 
LOCALE DIN BUGETUL DE 
STAT. Proiectul raspunde 
nevoilor de dezvoltare ale 
comunitatii si poate fi finantat 
prin Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

549.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 9314 MII 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
MODERNIZAREA DRUMURI 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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COMUNALE IN COM. IZVORU 
BERHECIULUI Judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

550.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 586 MII LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
ALIMENATRE CU APA, 
SISTEM DE CANALIZARE SI 
STATIE DE EPURARE IN 
SATUL OBARSIA, IZVORU 
BERHECIULUI Judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

551.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 4500 mii 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
EXTINDERE SCOALA 
PODURI-COM PODURI Judetul 
Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

552.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

 Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 4500 mii lei 
pentru finantarea obiectivului : 
CANALIZARE TRONSON 
PRINCIPAL PODURI-BUCESTI 
Judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Deputat PNL,  Ionel PALAR  
 

553.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 4.500 mii 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
MODERNIZARE DRUM 
PROHOZESTI SI VALEA 
SOSII(3KM+3 KM) INCLUSIV 
RIGOLE BETONATE SI UN 
PODET) Judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

554.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 1.900 mii 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
CAMIN CULTURAL IN 
CONSTRUCTIE BUCSESTI-
PODURI Judetul Bacau  
 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

555.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de  3.500 mii 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
MODERNIZARE CAMIN 
CULTURAL-CERNU-PODURI 
Judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

556.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 4.500 mii 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL –CERNU-PODURI 
Judetul Bacau  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

557.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de  4.500 mii 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
MODERNIZARE DRUM 
COMUNAL PODURI-
BRANESTI, COM. PODURI Jud 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

558.   Se propune alocarea  din suma  Se propune respingerea 
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prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 3.000 mii 
LEI lei pentru finantarea 
obiectivului : 
RERGULARIZAREA 
PARAURILOR CU RISC MARE 
DE INUNDATII CERNU SI 
PODURI, COM PODURI Jud 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

559.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 135.mii LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
POD DE MICI DIMENSIUNI, 
BRANESTI, COM. PODURI Jud 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

560.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 750 MII LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
IMBRACAMINTE 
BITUMINOASA USOARA PE 
DC 199, COM MAGURA Jud 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

561.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de  1051 MII 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
CONSOLIDARE SISTEM DE 
EVACUARE APE PLUVIALE 
DC 199, COM. MAGURA Jud 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

562.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de  2463,88 
MII LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
RAMFORSARE SI 
IMBRACAMINTE 
BITUMINOASA USOARA PE 
DRUMUL LOCAL –INTRE VII, 
COM MAGURA Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

563.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 406 - 

si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

National de dezvoltare 
Locala, a sumei de  2980,66 
MII LEI  pentru finantarea 
obiectivului : 
ALIMENTARE CU APA 
LOCALITATILE SOHODOL SI 
CRIHAN, MAGURA Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

564.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 3852,35 MII 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
CANALIZARE LOCALITATILE 
CRIHAN SI SOHODOL, COM. 
MAGURA Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

 
 

565.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 578 mii LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
EXTINDERE RETEA 
ALIMENTARE CU APA DIN 
LOC ITESTI IN LOC 
DUMBRAVA Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

566.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de  7.000 mii 
LEI pentru finantarea 
obiectivului : 
ASFALTARE DC 8,5 KM COM 
ITESTI Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

567.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de  700 mii LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
CONSTRUIRE GRADINITA 
DUMBRAVA Jud Bacau 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

568.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 217 mii LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
CONSOLIDARE SCOALA 
ITESTI CU CLS I-VIII Jud 
Bacau 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

569.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 832 mii LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
EXTINDERE SI 
MODERNIZARE CAMIN 
CULTURAL ITESTI Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 
 

570.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
de Investitii publice,  a sumei 
de 210 mii LEI  pentru 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
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dezvoltare Locala finantarea obiectivului: 
MASURATORI CF LEGII 
165/2013 ITESTI Jud. Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. XIX 
din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 8/2014 pentru 
modificarea şi completarea unor 
acte normative şi alte măsuri 
fiscal-bugetare, o parte din 
veniturile proprii ale Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi 
Publicitate Imobiliară poate fi 
utilizată pentru cofinanţarea 
activităţii de inventariere a 
terenurilor, prevăzută de Legea 
nr. 165/2013. 

 
 

571.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 362 mii LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
PUNERE IN SIGURANTA A 
TRONSONULUI DE DRUM DE 
ACCES (900M) IN SATUL 
CHITICENI, PRIN 
ASIGURAREA COLECTARII SI 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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EVACUARII APELOR DIN 
ZONA DRUMULUI SI 
REFACEREA SUPRAFETEI 
DE RULARE Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

572.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
Programul National de 
dezvoltare Locala 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
National de dezvoltare 
Locala, a sumei de 145 mii LEI 
pentru finantarea obiectivului : 
EXTINDERE SCOALA CU 
CORP GRUPURI SANITARE 
SI ASIGURARE UTILITATI 
(APA SI CANALIZARE) 
SCOALA GIMNAZIALA I-VIII 
SECUIENI, COM SECUIENI 
Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
National de dezvoltare Locala 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

573.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
de Investitii publice,  a sumei 
de  713 mii LEI pentru 
finantarea obiectivului: 
PROIECTUL PENTRU 
REFORMA EDUCATIEI 
TIMPURII, GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL 
SECUIENI, COM SECUIENI  
Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

574.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
 

Se propune alocarea  din suma 
prevazuta pentru  Programul 
de Investitii publice,  a sumei 
de  247 mii LEI pentru 
finantarea obiectivului: 
AUTORIZAREA EXECUTARII 
LUCRARILOR DE 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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CONSTRUIRE, SERVICIU 
PUBLIC COMUNIRTAR LOCAL 
DE EVIDENTA A 
PERSOANELOR, IN 
SUBORDINEA CONSILIULUI 
LOCAL SECUIENI, COM 
SECUIENI, Jud Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL,  Ionel PALAR 

respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

575.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
 

Se propune alocarea sumei de 
114.000 mii lei pentru 
finanţarea obiectivului 
REABILITARE STADION 
MUNICIPAL, Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
SENATOR DRAGOS LUCHIAN 
DEPUTAT IONEL PALAR 
DEPUTAT VIORICA MARCU 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice  
NECESAR SUMA PENTRU 
FINANTARE 114 MILIOANE 
LEI, FAZA: STUDIU DE 
FEZABILITATE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
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 DEPUTAT LUCIAN 
CIUBOTARU 

subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

576.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
 

Se propune alocarea sumei de 
90.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului  
MODUL NOU LA CENTRUL 
DE AFACERI SI EXPOZITII 
“MIRCEA CANCICOV”, BACAU 
IN VALOARE DE 9 MILIOANE 
DE LEI- 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
SENATOR DRAGOS LUCHIAN 
DEPUTAT IONEL PALAR 
DEPUTAT VIORICA MARCU 
 DEPUTAT LUCIAN 
CIUBOTARU 

LUCRARE NOUA, EXISTA 
PROIECT TEHNIC 
Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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577.  Anexa 3/15/28  

Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  
 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SALA DE SPORT 
LICEUL ECONOMIC “ION 
GHICA”, BACAU,  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
SENATOR DRAGOS LUCHIAN 
DEPUTAT IONEL PALAR 
DEPUTAT VIORICA MARCU 
 DEPUTAT LUCIAN 
CIUBOTARU 

EXISTA PROIECT TEHNIC 
NECESAR SUMA DE 
FINANTARE 10 MILIOANE LEI-
LUCRARE NOUA. 
Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

578.   
Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice 
Anexa nr.3/15/01 

Capitolul 5000/grupa 01 

Propun alocarea sumei de 2 
milioane lei pentru infrastructura 
pietonala din localitatea Fetesti, 
judetul Ialomita. 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea si modernizarea 
trotuarelor localitatea Fetesti, 
judetul Ialomita. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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Cheltuieli curente Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Aurelian Mihai. 
Neafiliat politic  

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

579.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001, Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02, Alineat 38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2015, 
astfel : 
 
-  pentru asfaltare  DJ 209 G, 
Brodina – Ulma – Frontieră 
Ucraina, km 22+400-33+200, 
jud. Suceava -   suma de 800 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Ion Marocico  
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale)  

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare şi 
asfaltare drum. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

580.   Ministerul Dezvoltării regionale 
si  

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2015, 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 417 - 

administratiei publice 
Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001, Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02, Alineat 38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 
 

astfel : 
 
- pentru asfaltare DC Nisipitu- 
Lupcina, km 10+800-15+400, 
com. Ulma, jud. Suceava – 
suma de 500 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Ion Marocico 
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

asfaltare drum. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

581.  Ministerul Dezvoltării regionale 
si administratiei publice 
Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001, Grupa 51 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Art. 02, Alineat 38 - Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 
 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2015 
astfel : 
 
-pentru asfaltare DC Dănileni-
Pohonişti-Brodina, com. 
Izvoarele Sucevei, jud. Suceava 
– suma de 400 de mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare şi 
asfaltare drumuri . 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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protecţia mediului a Senatului 
Deputat Ion Marocico  
(Grupul Parlamentar al 
Minoritatilor Nationale) 

582.  Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 

Grupa 51/ Titlul VI/Articolul 02/ 
Alineat 38 

Înfiinţare reţea publică de 
alimentare cu apă în comuna 
Cacica, judeţul Suceava, 
Valoarea proiect/lei 10.866.206 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Longher Ghervazen, Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

-  Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

583.  Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 

Grupa 51/ Titlul VI/ Articolul 02/ 
Alineat 38 

Înfiinţare reţea publică de 
canalizare în comuna Cacica, 
judeţul Suceava,    Valoare 
proiect/lei 12.916.291 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Longher Ghervazen, Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor 

- Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
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Naţionale exerciţiului bugetar 
 

584.  Anexa 3/15/02 
Capitolul 5001 

Grupa 51/ Titlul VI/ Articolul 02/ 
Alineat 38 

DJ 209 L (5 km drum), Pârteştii 
de Sus  -Soloneţu Nou – Pleşa 
– Mănăstirea Humorului, 
Valoare/ 60 mld. lei 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Longher Ghervazen, Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

-  Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

585.  Anexa 3/15- Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 
Capitolul 7000/ subcapitol 01/ 
grupa 51/titlul VI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanţare proiect „Consolidare, 
reabilitare şi modernizare a 
Casei Celibidache" 
 
Alocarea din  bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice , suma de  2 milioane 
lei Primăriei Municipiului Roman  
pentru consolidarea şi 
reabilitarea  Casei Celibidache 
din municipiul Roman, judeţul 
Neamţ. 
 
Autori: Comisia pentru 

Anul 2012 a fost declarat de 
UNESCO anul internaţional 
Sergiu Celibidache cu prilejul 
centenarului naşterii marelui 
dirijor în municipiul Roman, în 
casa clasificată ca monument 
istoric sub numele  „Casa 
Celibidache” care se află în 
proprietatea Primăriei 
Municipiului Roman . 
Amenajarea acestui centru 
cultural şi expoziţional poate 
deveni spaţiu de pelerinaj 
mondial şi un important brand 
turistic şi cultural naţional. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Udrea Elena Gabriela,   
Deputat neafiliat  
 

Municipalitatea a investit deja 
150.000 de euro pentru 
achiziţionarea imobilului, iar 
proiectul este estimat la 
1.100.000 euro.  
 
Sursa de finanţare: Din 
bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice alocate programului 
naţional de dezvoltare locală.   
                                                        

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

586.  Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice, Anexa 
3/15, capitolul 7000; 
Grupa/Titlul 01. 
 

Alocarea sumei de 150.000 lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare a strazilor: 
Poienilor si Calea Unirii din 
orasul Boldesti 
Scaeni jud.Prahova 
   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Tanase Razvan Ionut-deputat 
neafiliat. 

Crearea de conditii de siguranta 
si de confort stradal pentru 
locuitorii cartierului de nord al 
orasului, in mare majoritate de 
etnie rroma. 
Sursa de finantare: Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice capitolul 
7001 –Locuinte, Servicii si 
Dezvoltare publica. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

587.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
2400 mii lei, pentru asfaltarea a 
12 km pentru DC 167, Şinteu – 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38  

Codrişor – Luncşoara – 
Făgetul, Judeţele Bihor şi Sălaj 
. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 

 
Reprezintă o prioritate, mai ales 
că drumul face legătura între 
judeţele Bihor şi Sălaş 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

588.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38  

Se propune alocarea sumei de 
1600 mii lei, pentru asfaltarea a 
2 km pentru DC 136, Picleu-
Varasău, comuna Brusturi, 
Judeţul Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

589.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38  

Se propune alocarea sumei de 
1800 mii lei, pentru asfaltarea a 
3 km pentru DC 168, Lungaşu 
de Jos - Termezeu, comuna 
Lungaşu de Jos, Judeţul Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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finanţare. 
 

590.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38  

Se propune alocarea sumei de 
1300 mii lei, pentru asfaltarea a 
2 km pentru DC 116, Derna – 
Sacalasău Nou, comuna Derna, 
Judeţul Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

591.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei, pentru asfaltarea a 
10 km pentru DC Borod-Şerani, 
comuna Borod, Judeţul Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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publice, alin. 38  amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

592.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38  

Se propune alocarea sumei de 
4250 mii lei, pentru asfaltarea a 
12 km pentru DJ 110 E, Plopiş-
Făgetu, comuna Plopiş, Judeţul 
Sălaj. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

593.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38  

Se propune alocarea sumei de 
6600 mii lei, pentru asfaltarea a 
12 km pentru DC 49, Moldova 
Nouă – Padina Matei - Gârnic, 
comuna Gârnic, Judeţul Caraş 
Severin. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

594.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei, pentru asfaltarea a 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38  

12 km pentru DC 3108, 
intersecţia Semlacu Mare – 
Butin - Percosova, comuna 
Gătaia, Judeţul Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

595.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38  

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei, pentru asfaltarea 
străzilor şi uliţelor în satele 
Budoi, Voivozi şi Vărzari, 
comuna Popeşti, Judeţul Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

 aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

596.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei, pentru asfaltarea 
străzilor şi uliţelor în comuna 
Şinteu, Judeţul Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

597.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei, pentru asfaltarea 
străzilor şi uliţelor din satele 
Derna şi Sacalasau Nou, 
comuna Derna, Judeţul Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, 
aspecte care pun în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

598.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru reparaţii la 
curtea interioară a Şcolii cu 
clasele I-VIII din satul Huta 
Şinteu, comuna Şinteu, Judeţul 
Bihor. 

Curtea scolii se află într-o stare 
deplorabilă şi necesită reparaţii 
capitale. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
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între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

599.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei, pentru reparaţii la 
Şcoala cu clasele I-IV din satul 
Sacalasau Nou, comuna Derna, 
Judeţul Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

Scoala necesita reparatii 
capitale, aflandu-se in stare de 
degradare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

600.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice; Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 51, Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  Anexa 
nr.3/15/02, pag.2, Articolul 02, 
Alineat 38- Programul 
Naţional de Dezvoltare 
Locală. 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2015, 
astfel:  
Asfaltarea D.C. 140, com. 
Caraşova, Jud. Caraş-Severin 
(6,5 km) şi D.C. Nermet care 
leagă satul Nermet de D.N. 
58(3,5km) - suma 4500 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Ghera Giureci-
Slobodan 
Grup Parlamentar Minorităţi 
Naţionale 

Suma este necesară pentru 
lucrările de reabilitare şi 
asfaltare a acestui drum 
deoarece este pusă în pericol 
siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

601.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice; Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 51, Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2015, 
astfel:  
 
Amenajarea şi modernizarea 

Suma este necesară pentru 
lucrările de amenajare şi 
modernizare; 
 
Sursa de finanţare : 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
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administraţiei publice,  Anexa 
nr.3/15/02, pag.2, Articolul 02, 
Alineat 38- Programul 
Naţional de Dezvoltare 
Locală. 

teren sport (fotbal), com. 
Caraşova, Jud. Caraş-Severin 
Lucrare nouă PT INR 4112010 - 
suma 400 mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Ghera Giureci-
Slobodan 

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

602.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice; Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 51, Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  Anexa 
nr.3/15/02, pag.2, Articolul 02, 
Alineat 38- Programul 
Naţional de Dezvoltare 
Locală. 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2015, 
astfel:  
 
Finalizarea construcţiei 
grădiniţei din com. Caraşova, 
Jud. Caraş-Severin - suma  45 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Ghera Giureci-
Slobodan 

Suma este necesară pentu 
finalizare construcţie grădiniţă, 
foarte necesară pentru 
comunitatea locală; 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

603.  Ministerul Dezvoltării Se propune suplimentarea Suma este necesară pentru Se propune respingerea 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice; Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 51, Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  Anexa 
nr.3/15/02, pag.2, Articolul 02, 
Alineat 38- Programul 
Naţional de Dezvoltare 
Locală. 

sumelor alocate pentru 2015, 
astfel:  
 
Construirea unui pod peste râul 
Caraş, com. Caraşova, Jud. 
Caraş-Severin - suma 250 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Ghera Giureci-
Slobodan 

construcţia acestui pod care 
reperezintă o cale de acces 
importantă pentru cetăţenii 
comunei Caraşova; 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

604.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice – Anexa 3/15, Cap. 
5001, Grupa 51, Titlul IV – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02 – 
Transferuri de capital, Alin. 38 – 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea cuantumului 
prevăzut cu suma de 10.000 mii 
lei pentru finanţarea lucrărilor 
de reabilitare şi modernizare a 
DJ 201, tronsonul Axintele – 
Coşereni, judeţul Ialomiţa. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Aurelian Ionescu, deputat PC-

Reabilitarea acestei rute de 
transport este absolut 
necesară, având în vedere 
degradarea extremă a structurii 
rutiere ce nu mai corespunde 
normelor pentru o asemenea 
încadrare. În plan regional, DJ 
201 ar putea reprezenta o 
legătură rutieră în condiţii de 
confort şi siguranţă între A2 şi 
DN2, fapt pentru care 
modernizarea acestui drum se 
impune ca o prioritate a 
investiţiilor în această zonă. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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PLR Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice – 
Anexa 3/15, Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul IV – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
Art. 02 – Transferuri de capital, 
Alin. 04 – Programul pentru 
construcţia de locuinţe şi săli de 
sport 

finanţare. 

605.  Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice – Anexa 3/15, Cap. 
5001, Grupa 51, Titlul IV – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, Art. 02 – 
Transferuri de capital, Alin. 38 – 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 

Suplimentarea cuantumului 
prevăzut cu suma de 10.000 mii 
lei pentru finanţarea continuării 
proiectului “Asfaltare şi 
modernizare drumuri de interes 
local în municipiul Urziceni, 
judeţul Ialomiţa”. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Aurelian Ionescu, deputat PC-
PLR 

Implementarea proiectului 
“Asfaltare şi modernizare 
drumuri de interes local în 
municipiul Urziceni, judeţul 
Ialomiţa” are o importanţă vitală 
pentru asigurarea şi sporirea 
gradului de confort urban al 
locuitorilor municipiului. Străzile 
propuse pentru modernizare 
sunt, în prezent, străzi de 
categoria a IV-a, cu lăţime 
variabilă, sistemul rutier fiind în 
mare parte compus din pământ 
şi pietriş. 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice – 
Anexa 3/15, Cap. 5001, Grupa 
51, Titlul IV – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
Art. 02 – Transferuri de capital, 
Alin. 38 – Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală, prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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diminuarea şi redistribuirea 
unor sume alocate altor 
proiecte finanţate prin PNDL. 

606.  Anexa 3/15/01 
Capitolul 7000/ Subcapitol 
01/Grupa 01 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 1.000.000 
RON 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PC-PLR Constantin 
Avram 

Se solicită această sumă în 
vederea începerii lucrărilor la 
proiectul „Modernizare drum 
comunal D.C.-159”, sat 
Drăgugeşti, comuna Halegiu, 
jud. Bacău. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

607.  Anexa 3/15/01 
Capitolul 7000/Subcapitol 01/ 
Grupa 01 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500.000 
RON 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PC-PLR Bogdan 
Ciucă 

Se solicită această sumă în 
vederea începerii lucrărilor de 
construire a sălii de sport, 
comuna Independenţa, jud. 
Galaţi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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608.  Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Administraţiei Publice 
 
Anexa 3/15/01 
Capitol 7000/Subcapitol 
01/Grupa 01 
 
  

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 300.000 de 
RON. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PC-PLR Diniţă Ion  

Se solicită această sumă pentru 
continuarea lucrărilor la Pasajul 
subteran pe sub calea ferată - 
Micşunica din municipiul 
Braşov. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

609.  Anexa 3/15/01 
Capitolul 7000/ Subcapitol 
01/Grupa 01 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500.000 
RON 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PC-PLR Bogdan 
Ciucă 

Se solicită această sumă în 
vederea executării de rigole 
betonate şi trotuare pe străzile 
din comuna Independenţa, 
judeţul Galaţi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

610.  Anexa 3/15/01 Suplimentarea bugetului Se solicită această sumă în Se propune respingerea 
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Capitolul 7000 /Subcapitol 
01/Grupa 01 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 500.000 
RON 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PC-PLR Bogdan 
Ciucă 

vederea reabilitării sediului 
primăriei din comuna 
Independenţa, judeţul Galaţi. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

611.  Anexa3/15/01/ 
Capitol 7001/  
Subcapitol 01/ 
Paragraf 03/ 
Grupa 51/ 
Articol 02/ 
Alineat 37  
Subprogramul Infrastructura la 
nivel judetean 
 

Finalizare constructie Scoala 
Generala P+E +sala sport  in 
sat Gircina, comuna Gircina, 
judetul Neamt. 
Suma estimata: 2.300 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat  
Dragusanu Vasile Catalin  
PC-PLR 

Investitia a fost inceputa in 
2008 cu fonduri 
guvernamentale si de atunci nu 
sau mai primit fonduri pentru 
finalizarea lucrarilor. Copiii 
invata in doua serii, nu exista 
conditii igienico sanitare. 
Sursa de finantare:  
Diminuarea corespunzatoare a 
fondurilor prevazute la Anexa 
3/15/01b/ 
Capitol 7001/ Subcapitol 
01/Paragraf 03/Grupa 51/Articol 
02/Alineat 04  
Programul pentru constructii de 
locuinte si sali de sport 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

612.  Anexa nr. 3 / 15 / 02 Ministerul Constructie sala sport in Sursa de finantare:  Se propune respingerea 
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Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, Capitol 
5001/Grupa 51/Articol 02/Aliniat 
04 Programul pentru constructii 
de locuinte si sali de 
sport 

comuna Alexandru Cel Bun, 
localitate Vadurele, judetul 
Neamt 
Suma estimata: 2.200 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat  
Dragusanu Vasile Catalin  
PC-PLR 

Diminuarea corespunzatoare a 
fondurilor prevazute la Anexa 
nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, Capitol 
5001/Grupa 51/Articol 02/Aliniat 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala. 
 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

613.  Anexa 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice/ 
Capitol 5001/Grupa 51, Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Articol 02/Aliniat 37 
Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

Constructie camin cultural in 
comuna Alexandru Cel Bun, 
localitate Vadurele, judetul 
Neamt 
Suma estimata: 1.760 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat  
Dragusanu Vasile Catalin  
PC-PLR 

Sursa de finantare:  
Diminuarea corespunzatoare a 
fondurilor prevazute la Anexa 
nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, Capitol 
5001/Grupa 51/Articol 02/Aliniat 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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614.  Anexa 3/15/02 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice/ 
Capitol 5001/Grupa 51, Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ 
Articol 02/Aliniat 37 
Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

Constructie camin cultural in 
comuna Garcina, judetul Neamt 
Suma estimata: 1.200 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PC-PLR 
Dragusanu Vasile Catalin  
 

Sursa de finantare:  
Diminuarea corespunzatoare a 
fondurilor prevazute la Anexa 
nr. 3 / 15 / 02 Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice, Capitol 
5001/Grupa 51/Articol 02/Aliniat 
38 Programul National de 
Dezvoltare Locala. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

615.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Anexa nr. 3/15 
7001/51/01/32 
Capitolul. 7001 Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică 
Grupa/Titlu 51/VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 01 Transferuri curente 
Alin 32 Reabilitarea termică a 
blocurilor de locuit 

Propun alocarea sumei de 
6.000 mii RON pentru 
finanţarea lucrărilor de 
reabilitare termică a clădirilor de 
locuit multietajate de pe raza 
Municipiului Iaşi – 30 blocuri. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

   Reabilitarea termică a celor 
30 de blocuri - clădiri de locuit 
multietajate - este absolut 
necesară în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor de locuit 
.  
 
Sursa de finanţare:  
    Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului prin 
diminuarea cheltuielilor cu 6000 
mii lei de la cap 5001 grupa 01. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:    
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Obiectivul poate fi finantat in 
cadrul programului Reabilitarea 
termica a unor blocuri de 
locuinte in condominii. In anul 
2015, pentru finantarea acestui 
program este propusa suma de 
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Deputat Tudor Ciuhodaru, grup 
PP-DD 

50,0 milioane lei. Suma este 
prevăzută în poziţia globală şi 
se detaliază pe obiective de 
către Ordonatorul principal de 
credite la propunerea 
autorităţilor publice locale. 
- Începând cu anul 2012 
finanţarea lucrărilor de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe se poate 
asigura şi din fondurile 
structurale şi de coeziune ale 
Uniunii Europene, în 
conformitate cu regulamentele 
şi procedurile de accesare a 
acestor fonduri şi în condiţiile 
stabilite prin documentele 
procedurale specifice 
implementării programelor 
operaţionale. 
 

616.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Anexa nr. 3/15 
Capitolul. 7001 Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică 
Grupa/Titlu 51/VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02 Transferuri de capital 

Propun alocarea sumei de  
3.600 mii RON pentru 
construcţia a două creşe în 
Municipiul Bârlad. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

   Privatizarea unităţilor 
economice a dus la 
disponibilizarea multor salariaţi 
şi desfiinţarea grădiniţelor şi 
creşelor ce funcţionau pe lângă 
acestea. 
   Situaţia economică este 
precară, natalitatea ridicată şi 
se impune asigurarea educaţiei 
timpurii, conform Legii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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 pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup PP-DD 

educaţiei. În aceste condiţii are 
loc şi socializarea copiilor. 
 
   Sursa finantarii: 
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului prin 
diminuarea cheltuielilor cu 3600 
mii lei de la cap 5001 grupa 01.  

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

617.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
 
Anexa 3/15/02  
Cap 5001/Grupa 51/Articolul 
02/ Alin 35 
 

Propun alocarea  sumei de 
1.000.000 RON DC 39 între 
satele Bulagei – Geamăna între 
km 3+850 şi 4+700 din Comuna 
Stoileşti, Jud. Valcea. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 Deputat Marian Cristinel 
Grup Parlamentar PP-DD 

   Suma este necesară pentru 
finanţarea lucrării de punere în 
siguranţă a drumului comunal 
puternic afectat de alunecările 
de teren din vara acestui an, 
circulaţia efectuându-se în 
acest moment pe un singur 
sens, cu riscul de prăbuşire şi 
întrerupere a accesului.  
 
Sursa de finantare:  
    Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului prin 
diminuarea cheltuielilor cu 1000 
mii lei de la cap 5001 grupa 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

618.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Anexa nr. 3/15 
Capitolul 5101 Autorităţi publice 
şi acţiuni externe 
Grupa/Titlu 51/VI Transferuri 

Propun alocarea sumei de 
8.400 mii RON pentru 
construcţia unui bazin de 
înot/polo în Iaşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

   Este necesar a fi susţinute 
activităţile sportive în Iaşi. În 
prezent nu există niciun bazin 
de înot/polo în oraşul Iaşi. 
 
   Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
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între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin. 04 Programul pentru 
construcţii de locuinţe şi săli de 
Sport 

amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Tudor Ciuhodaru,  
Deputat PP-DD 

bugetului Ministerului prin 
diminuarea cheltuielilor cu 8400 
mii lei de la cap 5001 grupa 01. 
 
 

Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

619.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 
Anexa nr. 3/15 
Capitolul. 7001 Locuinţe, 
servicii şi dezvoltare publică 
Grupa/Titlu 51/VI Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
 

 Propun alocarea a 5171 mii lei 
pentru construirea a două 
grădiniţe cu program prelungit 
din cartier Deal II şi Grădiniţa 
cartier Podeni din municipiul 
Birlad, Judeţul Vaslui. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup PP-DD 

   Lipsa de locuri pentru copii în 
grădiniţele existente. 
Deşi condiţiile social-economice 
sunt vitrege, natalitatea este 
ridicată şi se impune asigurarea 
educaţiei timpurii conform 
standardelor U.E. 
 
   Sursa finantarii:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului prin 
diminuarea cheltuielilor cu 5171 
mii lei de la cap 5001 grupa 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

620.  Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Propun acordarea sumei de 
500 mii RON pentru reparaţii 

Suma este necesară pentru 
lucrări de reparaţii capitale la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 442 - 

 
Anexa 3/15/02 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală 
5001/51/02/38 
 

capitale la Primăria Vinga Judeţ 
Arad  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Dalcă Ştefan 
Grup PP-DD 

cladirea Primăriei din Vinga-
Jud.Arad. Cladirea este 
construită în 1912 în stil baroc, 
în prezent fiind într-o stare 
avanasată de degradare. 
 
Sursa de finanţare: 
prin diminuarea cu 500 mii lei a 
capitolului  5001/56/01/02 
Finanţare externă 
nerambursabilă. 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

621.  Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02 
 
Cap 7001/grupa 51/articolul 
02/alineatul 04 
 
 

Propun suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 mii 
RON pentru obiectivul Sala 
Polivalentă din Municipiul 
Călăraşi, jud. Călăraşi. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Dragomir Maria, Grup 
PP-DD 

Solicităm această sumă pentru 
executarea unor lucrări de 
reabilitare şi amenajare, 
constând în dotarea clădirii cu 
scări exterioare şi rampă pentru 
persoanele cu handicap.  
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului prin 
diminuarea cheltuielilor cu 25 
mii lei de la cap 5001 grupa 01. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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622.  Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Anexa 3/15/02 
 
Cap 5001/Grupa 51/Art 02/Alin 
35 
 

Propun majorarea bugetului 
Programului National de 
Dezvoltare Locala, cu  2.600 mii 
lei pentru  retea de apă de 30 
km în comuna Muşăteşti, 
Judetul Argeş.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Deaconu Mihai,  
Grup PP-DD 

Se doreşte crearea unor condiţii  
moderne de trai si asigurarea 
unei calitati superioare a apei 
potabile. 
 
Sursa de finantare:  
    Prin redistribuire intre 
unitatile administratiei publice, 
din Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

623.  Anexa 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
10.000.000 RON pentru 
obiectivul „modernizare DJ503 
– Slobozia -Lim.Jud. Dâmbovita 
– Rociu – Oarja - Catanele 
(DJ702G) - Km98+000 - 
Km140+034,L=42,034Km” din 
judeţul Arges 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Îmbunătătirea conditiilor de 
trafic 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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Deputat PSD - Rădulescu 
Cătălin 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

624.  Anexa 3/15, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administratiei Publice 

Se propune alocarea sumei de 
37.000.000 RON pentru 
obiectivul “creerea infrastructurii 
generale si specifice activitătii 
de turism din arealul climatic 
Ghitu-Molivisu din Comuna 
Arefu”, judetul Arges 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PSD - Rădulescu 
Cătălin 

Dezvoltarea din punct de 
vedere turistic a zonei 
Transfăgărăsanului, judetul 
Arges 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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625.  Anexa 3/15   Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice/ Capitol 
01 Locuinţe, servicii si 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice/ Alin 37  
Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean  

Alocarea sumei de 5 900 000 
lei pentru infrastructura la nivel 
judeţean,  a DJ 119 Oneşti – 
Gura Văii – Temelia 6 km, 
judeţul Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Neafiliat Vreme 
Valerian 

În judeţul Bacău sunt necesare 
cheltuieli de reabilitare a DJ. 
Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente. 
  
Sursa de finanţare: din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice alocate programului 
naţional de dezvoltare locală,    
anexa/3/15/5001/01                                                           

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

626.  Anexa 3/15   Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice/ Capitol 
01 Locuinţe, servicii si 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice/ Alin 37  
Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

Alocarea sumei de 7 800 00 lei 
pentru DN 11 A  Oneşti-Stefan 
cel Mare 8 km, judeţul Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Neafiliat Vreme 
Valerian 

În judeţul Bacău sunt necesare 
cheltuieli de reabilitare a DJ. 
Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente. 
  
Sursa de finanţare: din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice alocate programului 
naţional de dezvoltare locală,    
anexa/3/15/5001/01                                                           

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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finanţare. 
 

627.  Anexa 3/15   Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice/ Capitol 
01 Locuinţe, servicii si 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice/ Alin 37  
Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 

Alocarea sumei de 3.900.000 
lei pentru DN11 Oneşti – Belci 4 
km, judeţul Bacau. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Neafiliat Vreme 
Valerian 

În judeţul Bacău sunt necesare 
cheltuieli de reabilitare şi 
modernizare a DJ. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente. 
  
Sursa de finanţare: din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice alocate programului 
naţional de dezvoltare locală,    
anexa/3/15/5001/01                                                           

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

628.  Anexa 3/15   Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice/ Capitol 
01 Locuinţe, servicii si 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice/ Alin 37  
Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Alocarea sumei de 2.200.000 
lei pentru DC159 Helegiu-
Drăgugeşti 2,3 km, judeţul 
Bacău. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Neafiliat Vreme 

În judeţul Bacău sunt necesare 
cheltuieli de reabilitare şi 
modernizare a DJ. Primaria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente. 
  
Sursa de finanţare: din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice alocate programului 
naţional de dezvoltare locală,    
anexa/3/15/5001/01                                                           

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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Valerian şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

629.  Anexa 3/15   Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice/ Capitol 
01 Locuinţe, servicii si 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice/ Alin 37  
Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Alocarea sumei de 30.000.000 
lei pentru construirea unui pasaj 
de trecere calea ferata DN 11 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Neafiliat Vreme 
Valerian 

În judeţul Bacău sunt necesare 
cheltuieli de reabilitare şi 
modernizare a DJ. Primăria nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente. 
  
Sursa de finanţare: din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice alocate programului 
naţional de dezvoltare locală,    
anexa/3/15/5001/01                                                           

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

630.  Anexa 3/15   Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice/ Capitol 
01 Locuinţe, servicii si 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice/ Alin 37  
Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Alocarea sumei de 1 200 000 
lei pentru reabilitarea podului 
care traverseaza raul Trotus 
(DN 11) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

În judetul Bacau sunt necesare 
cheltuieli privind reabilitarea 
podului care traversează râul 
Trotuş. Primaria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
  
Sursa de finanţare: din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice alocate programului 
naţional de dezvoltare locală,    

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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protecţia mediului a Senatului  
Deputat Neafiliat Vreme 
Valerian 

anexa/3/15/5001/01                                                           Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

631.  Anexa 3/15   Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice/ Capitol 
01 Locuinţe, servicii si 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice/ Alin 37  
Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Alocarea sumei de 60.000.000 
lei necesari pentru investitie in 
parcul industrial al platformei 
petrochimice Borzesti 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Neafiliat Vreme 
Valerian 

În judeţul Bacău sunt necesare 
investiţiile în parcul industrial al 
platformei petrochimice 
Borzeşti. 
  
Sursa de finanţare: din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice alocate programului 
naţional de dezvoltare locală,    
anexa/3/15/5001/01                                                           

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea obiectivului 

632.  Anexa 3/15   Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice/ Capitol 
01 Locuinţe, servicii si 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice/ Alin 37  
Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Alocarea sumei de 3 000 000 
lei necesari pentru alimentarea 
cu apa in sat Gura Vaii, comuna 
Gura Văii, judeţul Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  

In judetul Bacau sunt necesare 
cheltuieli privind alimentarea cu 
apă a satului Gura Văii. 
Primaria nu dispune de resurse 
financiare suficiente. 
  
Sursa de finanţare: din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice alocate programului 
naţional de dezvoltare locală,    
anexa/3/15/5001/01                                                           

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Deputat Neafiliat Vreme 
Valerian 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

633.  Anexa 3/15   Ministerul 
Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice/ Capitol 
01 Locuinţe, servicii si 
dezvoltare publică/ Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice/ Alin 37  
Subprogramul infrastructura la 
nivel judeţean 
 

Alocarea sumei de 4 500 000 
lei necesari amenajarii unui dig 
de 2, 5 km, pe malul raului 
Trotus, comuna Gura Vaii, 
judetul Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Neafiliat Vreme 
Valerian 
 
Alocarea sumei de 500 000 lei 
necesara pentru reabilitarea 
caminului cultural din satul 
Livezi, comuna Livezi, judetul 
Bacau 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

In judetul Bacau sunt necesare 
cheltuieli de amenajare a unui 
dig. Primaria nu dispune de 
resurse financiare suficiente. 
  
Sursa de finanţare: din bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice alocate programului 
naţional de dezvoltare locală,    
anexa/3/15/5001/01                                                           

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat Neafiliat Vreme 
Valerian 

634.  Anexa 3/15 -Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 50.000 lei 
pentru realizarea a doua locuri 
de joaca pentru copiii din 
comuna Dostat judetul Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat neafiliat- Clement 
Negrut 

Aceste sume sunt necesare 
pentru realizarea locurilor de 
joaca pentru copii.  
Sursa: Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si a 
Administraţiei   Publice pe anul 
2015.  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

635.   Anexa 3/15 -Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Alocarea sumei de 250.000 lei 
pentru asfaltarea drumului 
comunal in  sat Tau, com. 
Rosia de Secas, jud. Alba. 
 

Alocarea sumei este necesara 
pentru modernizarea drumului 
comunal.  
 
Sursa: Bugetul Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat neafiliat - Clement 
Negrut 

Dezvoltarii Regionale si a 
Turismului pe anul 2015. 

articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

636.  Anexa nr. 3/15/01, Capitolul 
5000, Grupa 51 

Majorarea bugetului Ministerului 
dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice cu 12.500 
mii lei pentru construcţia de 
bazinul de înot inclus în Bază 
Sportivă Tineretului 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Suma este necesară pentru 
construcţia bazinului de 
înot/polo inclus în Baza 
Sportivă Tineretului.  
Documentaţia existentă: 
indicatori tehnico-economici 
aprobaţi  
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului  
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
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Deputat neafiliat 
 Petru MOVILĂ 

 

637.  Anexa nr. 3/15/01, Capitolul 
7000, Subcapitolul 10 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice, respectiv fondul ANL, 
cu suma de 61.092 mii lei, 
sumă necesară pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
locative pe raza Municipiului 
Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat neafiliat  
Petru MOVILĂ 

Datorită creşterii demografice 
constante de la nivelul judeţului 
Iaşi, necesitatea construirii unor 
locuinţe pentru tineri este 
stringentă. Concret, la nivelul 
municipiului Iaşi este nevoie de 
352 de locuinţe pentru tineri şi 
pentru persoanele cu probleme 
sociale, locuinţe pentru care 
există deja indicatori tehnico-
economici aprobaţi.  
 
 Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

638.  Anexa nr. 3/15/01, Capitolul 
7000, Subcapitolul 10 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice cu suma de 22.000 mii 
lei, sumă necesară pentru 
amenajarea turistică şi de 
agrement a zonei râului Bahlui 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Fondurile suplimentare sunt 
necesare pentru finalizarea 
proiectului de investiţii 
„Amenajare turistică şi de 
agrement şi de agrement a 
zonei râului Bahlui”.  
De menţionat că proiectul are 
deja făcut studiul de fezabilitate.  
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 453 - 

Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat neafiliat  
Petru MOVILĂ 

Secretariatului General al 
Guvernului 
 
 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 
 

639.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 25000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Retea 
canalizare pluvial Trup Mamaia 
Nord din Oraş Năvodari, 
   JudetulConstanţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 25000 mii lei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

640.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Se alocă suma de 120 mii lei Sursa de finanţare: diminuarea Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

pentru finanţare obiectiv de 
investiţii - Asfaltat segmente de 
strazi zona Trup Mamaia Nord, 
Oras Navodari 
JudetulConstanta 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 120 mii lei 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

641.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 4000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv de 
investiţii pentru Reţea de apă şi 
canalizare Mamaia –Sat  
Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 4000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

642.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 40000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv de 
investiţii Retea apa si 
canalizare 
zona Trup Izolat Peninsula 
 Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 40000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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Tararache Mihai aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

643.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 50000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv de 
investiţii Trama stradala si 
asfaltare zona Peninsula cartier 
Calypso, Oraş Năvodari, 
Judeţul 
Constanţa 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 50000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

644.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 50000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Trama 
stradala si asfaltare zona 
Peninsula cartier Consasor, 
Oraş 
Năvodari, Judeţul Constanţa  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 50000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

645.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 100 mii lei 
pentru finanţare Pavat trotuare 
si 
alee zona A1B – aleea 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
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Materna, 
Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 100 mii lei 
 

deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

646.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 20000 lei 
pentru finanţare Reţea 
canalizare 
zona lotizari, Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 20000 lei  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

647.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 10000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Retea 
canalizare menajera +pluvial pe 
str.Plopilor 
(segment);Linistii;Corbului;Nufe
rilor, Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa 
 Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 10000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

648.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 10000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Retea 
canalizare menajera+pluvial 
zona str.Eternitatii; Lacului; 
Prelungirea 
Recoltei; Rasaritului; Sibioarei; 
Cliei; Tractorului; Lanului; 
Labirint; Locomotivei, Oraş 
Năvodari, Judeţul Constanţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 10000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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649.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 1000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Staţii 
de 
pompare pentru cartiere, Oraş 
Năvodari, Judeţul Constanţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 1000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

650.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 2100 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Trama 
stradala Str.Campului,Oraş 
Năvodari, Judeţul Constanţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 2100 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

651.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 5000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Retea 
canalizare str.Linistii, 
Oraş Năvodari, Judeţul 
Constanţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 5000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

652.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 5000 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Trama 
stradala si covor asfaltic 
str.Linistii, Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 5000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

653.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 1200 mii lei 
pentru finanţare obiectiv Covor 
asfaltic str. Prelungirea 
Recoltei, Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 1200 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

654.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 500 mii lei 
pentru finisare interioare la 
Casa de 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
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Cultura,,Pontus Euxinus”,Oras 
Navodari, JudetulConstanta 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 500 mii lei 

nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

655.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 300 mii lei 
Covor asfaltic strada Nucilor 
Oras Navodari, 
Judetul Constanta 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 300 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
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protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

656.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 5000 mii lei 
Parcare Str.Sanatatii (intr 
str.Cabanei si Sanatatii), Oras 
Navodari 
Judetul Constanta 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 5000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea obiectivului  

657.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 200 mii lei 
Parcare strada Albinelor  la  
Navodari 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
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Oras Navodari, 
Judetul Constanta 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 200 mii lei 

nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Nu exista temei legal pentru 
finantarea obiectivului 

658.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 500 mii lei 
Amenajare platforma bloc A4 si 
Bloc turn, zona zero, Oras 
Navodari 
Judetul Constanta- 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 500 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

659.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 1160 mii lei 
Trotuare Trup Mamaia –Nord, 
Judetul Constanta- 
Oras Navodari 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 1160 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

660.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 200 mii lei 
Amenajat Strada D13 cu 
mobilier urban, Oras Navodari 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
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Judetul Constanta 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 200 mii lei 

nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

661.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 200 mii lei 
Amenajat Strada D1, D12, D11 
cu mobilier urban, Oras 
Navodari 
Judetul Constanta 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 200 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

662.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 4100 mii lei 
Amenajare de drumuri 
extravilan 
- drumuri de acces la plaja  
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 4100 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

663.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 636 mii lei 
Amenajare drumuri intravilan – 
6 
km 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5000, grupa 40, “Subvenţii”, cu 
suma de 636 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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664.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 150 mii lei 
Forarea a doua puturi de apa – 
Corbu de Sus si Vadu 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 150 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

665.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 200 mii lei 
Construirea unei remize PSI 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

suma de 200 mii lei ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

666.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 1000 mii lei 
Construirea unei sali de sport 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”,  cu 
suma de 1000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
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Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

667.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 220 mii lei 
Cofinantarea proiectului de 
eficientizare a consumului de 
energie termica la sediul 
primariei Corbu 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 220 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

668.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  Se alocă suma de 3000 mii lei Sursa de finanţare: diminuarea Se propune respingerea 
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Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Amenajare spaţii verzi, loc de 
joacă pentru copii 
Judetul Constanta- 
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 3000 mii lei 

amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
 

669.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 5000 mii lei 
Pietruire si asfaltare reţea de 
străzi - Lumin, Oituz, Sibioara 
Judetul Constanta- 
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 5000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

670.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 500 mii lei 
Extindere reţele de distribuţie 
gaze naturale  
Judetul Constanta- 
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 500 mii lei 

Se propune respingerea 
întrucât: 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale 
 

671.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 1000 mii lei 
Înfiinţare reţele de distribuţie 
gaze naturale în satele Oituz şi 
Sibioara 
Judetul Constanta- 
Comuna Lumina 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

suma de 1000 mii lei publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

672.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 11000 mii lei 
Construirea unei săli de sport în 
localitatea Lumina cu nivel de 
practica sportiva competitionala 
locala 
Judetul Constanta- 
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 11000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
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publice.  
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

673.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 1000 mii lei 
Extinderea sistemelor de 
electrificare in localităţile Oituz, 
Sibioara şi Lumina 
Judetul Constanta- 
Comuna Lumina 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 1000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale 
conform prevederilor Legii 
215/2001, privind administratia 
publica locala, sumele fiind 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatorii principali de credite 
la propunere autoritatilor locale. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

674.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 9200 mii lei 
Canalizare menajera in 
localitatea Nicolae Balcescu 
Judetul Constanta- 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
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Comuna Nicolae Balcescu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 9200 mii lei 

ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii „Sistem 
integrat de sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
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675.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 5800 mii lei 
Canalizare menajera in 
localitatea Dorobantu 
 Judetul Constanta- 
Comuna Nicolae Balcescu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 5800 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii „Sistem 
integrat de sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

676.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 4500 mii lei 
pentru 
Extindere canalizare ape uzate 
Judetul Constanta- 
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 4500 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Aceste lucrări se pot finanţa în 
baza Legii nr. 224/2007 privind 
ratificarea acordului cadru de 
împrumut dintre România şi 
BDCE pentru finanţarea primei 
faze a proiectului Sistem 
integrat de reabilitare a 
sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizare precum şi a 
staţiilor de epurare a apelor 
uzate în localităţile cu o 
populaţei de până la 50.000 de 
locuitori. Menţionăm că în 
programul de investiţii publice al 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administratiei 
Publice este inclusă fişa 
obiectivului de investitii „Sistem 
integrat de sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare 
precum şi a staţiilor de tratare a 
apei potabile şi a apei uzate” 
cheltuieli ce se detaliază şi se 
aprobă prin liste separate de 
către ordonatorul principal de 
credite. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 482 - 

-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

677.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 3600 mii lei 
Retea distributie gaze naturale 
Judetul Constanta- 
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 3600 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

678.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 1350 lei 
Constructia unei sali de sport in 
cadrul scolii 
Judetul Constanta- 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
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Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 1350 mii lei 

nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice. -Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã în 
vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

679.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 1350 mii lei 
Asfaltarea strazilor unde a fost 
realizat sistemul de canalizare 
Judetul Constanta- 
Comuna Fantanele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 1350 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

680.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 4300 mii lei 
Construcţie sală de sport 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 4300 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 485 - 

regionale şi administraţiei 
publice. -Sursa de finantare 
mentionatã nu poate fi avutã în 
vedere, deoarece sumele 
propuse  prin  proiectul  de  
buget pentru toti ordonatorii 
principali de credite au  fost  
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

681.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 637,516 mii 
lei 
construcţie baza 
sportivă cu teren de fotbal 
omologamil tip I 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 637,516 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 486 - 

cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

682.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 596,658 mii 
lei 
Proiect podeţe 
carosabile şi punţi pietonale în 
satele Săcele si Traian 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 596,658 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

683.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 300 mii lei 
Construire trotuare 
sat Istria si sat Nuntaşi 
Judetul Constanta- 
Comuna Istria 
Autori: Comisia pentru 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

suma de 300 mii lei de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

684.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 1000 mii lei 
Reparaţie drumuri în 
satele Mihai Viteazu si Sinoe 
Judetul Constanta- 
Comuna Mihai Viteazu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 1000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

685.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 15506,875 
mii lei 
pentru finanţare modernizare 
drum de exploatare 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 15506,875  mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

686.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 14738,280 
mii lei 
Proiect drumuri intravilan 12 Km 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 14738,280 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

687.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 488,851 mii 
lei 
Pietruire drumuri de pământ în 
intravilanul comunei 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

suma de 488,851 mii lei de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

688.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 4883,150 mii 
lei 
modernizare drumuri pentru 
asigurarea 
accesului public la expoziţiile 
agricole 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 4883,150 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

689.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 295,796 mii 
lei 
Alimentare cu 
apă zona Troiţă 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 295,796 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
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cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

690.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 10906,651 
mii lei 
Proiect 
canalizare şi staţie de epurare 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 10906,651 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

691.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 394,245 mii 
lei 
Proiect alimentare cu 
energie electrică a cartierului 
destinat construirii de locuinţe 
pentru tineri şi case pentru 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale 
conform prevederilor Legii 
215/2001, privind administratia 
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specialişti (cf. Programului 
renaşterea satului românesc) 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

suma de 394,245 mii lei publica locala, sumele fiind 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatorii principali de credite 
la propunere autoritatilor locale. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

692.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 206,165 mii 
lei 
Eficientizare consum energie 
termică la staţia de deşeuri 
Corbu 
Judetul Constanta- 
Comuna Corbu 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 206,165 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Finantarea acestor obiective se 
asigura din bugetele locale 
conform prevederilor Legii 
215/2001, privind administratia 
publica locala, sumele fiind 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatorii principali de credite 
la propunere autoritatilor locale. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
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693.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 589,752 mii 
lei 
Lucrări de amenajare 
peisageră, spaţiu verde şi 
imobilier urban în localităţile 
Săcele şi Traian 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 589,752 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

694.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 600 mii lei 
Refacere 
drumuri comunale sat Istria, 
Judetul Constanta- 
Comuna Istria 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 600 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

695.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 500 mii lei 
Refacere 
drumuri comunale sat Istria, 
Judetul Constanta- 
Comuna Istria 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 500 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

696.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 19305,090 
mii lei pentru finanţare 
modernizări comuna: 
canalizare, refacere drumuri 
afectate de canalizare, 
construcţie after-school şi 
protejare situri arheologice în 
localitatea Săcele 
Judetul Constanta- 
Comuna Sacele 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 19305,090  mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
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697.  Anexa nr. 3/15 Ministerul  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice  

Se alocă suma de 23000 mii lei 
pentru 
finanţare 
reabilitare obiectiv ‘’Cazino 
Constanta’’, 
municipiul Constanta- 
Judetul Constanta 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerului  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 23000  mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

698.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 200000 mii 
lei 
pentru  asfaltare drumuri 
judeţene. 
Judeţul Constanţa. 
  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, capitol 
5100, grupa 40, “Autorităţi 
publice şi acţiuni externe”, cu 
suma de 200000 mii lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

699.  Ministerul dezvoltării regionale 
şi 
administraţiei publice 
Anexa nr. 3/15/02 
cap.7001/grupa51/ 
 

Se propune alocarea sumei 
5000 mii lei pentru amenajare şi 
dotare spaţii pt gradiniţa cu 
program prelungit, cartier 
Obcini, mun Suceava, jud 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 

Motivaţie: pentru asigurarea 
îngrijirii şi  educaţiei 
adecvate pentru copii, 
prin asigurarea unui program 
complex de desfăşurare a 
activităţilor educative. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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reunite -Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

700.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI  
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
, Anexa nr 3/15/01, cap 5001, 
grupa 51, TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI  
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 

Se propune alocarea sumei de 
26625 mii lei, pt continuarea 
lucrărilor la partia de schi din 
mun Câmpulung Moldovenesc, 
jud Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 

Sursa de finanţare: 
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI  
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

la propunere autoritatilor locale. 
-Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

701.  MINISTERUL DEZVOLTARII Se propune alocarea sumei de Sursa de finanţare: Se propune respingerea 
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REGIONALE SI  
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr 3/15/01, cap 5001 

5000 mii lei, pt cofinantare 
proiecte cu fonduri europene pt 
continuare lucrări de 
modernizare a aeroportului 
“Stefan cel Mare ”Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 
 

MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI  
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

702.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI  
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr 3/15/01, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 
100000 mii lei, pt modernizarea 
punctelor termice si a retelei de 
distributie termica din mun 
Suceava 
Autori: Comisia pentru 

Sursa de finanţare: 
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI  
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrari prin bugetul MDRAP 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 

703.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI  
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr 3/15/01, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 
5000 mii lei, pt constructia salii 
polivalente din  mun Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 
 

Sursa de finanţare: 
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI  
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
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căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

704.  MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI  
ADMINISTRATIEI PUBLICE, 
Anexa nr 3/15/01, cap 5001 

Se propune alocarea sumei de 
10000 mii lei, pt amenajarea 
unei parcari subterane / 
supraterane in cartierul George 
Enescu din mun Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 

Sursa de finanţare: 
MINISTERUL DEZVOLTARII 
REGIONALE SI  
ADMINISTRATIEI PUBLICE 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Nu exista baza legala de 
finanţare din bugetul MDRAP. 
 

705.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală..... 1.450.000 
mii lei 
 

Propunem includerea în acest 
program a realizării a două 
centre culturale multifuncţionale 
în localităţile Moşniţa Nouă şi 
Dumbrăviţa, judeţul Timiş, 
precum şi a unui centru cultural 
în Peregu Mare, sat Peregu 
Mic, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Aceste două localităţi nu dispun 
de astfel de obiective culturale 
de interes local din cauza 
retrocedării către foştii 
proprietari a sediilor căminelor 
culturale care au funcţionat 
până nu demult în aceste 
localităţi. 
Fiind vorba de includere în 
program, nu necesită fonduri 
suplimentare de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Molnár Zsolt, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR  
Végh Alexandru – senator 
UDMR 

Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
 

706.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală..... 1.450.000 
mii lei 

Propunem includerea pe lista 
obiectivelor de investiţii a 
PNDL: 
 
Finalizare lucrări alimentare cu 
apă comuna Peregu Mare - 
judeţul Arad 
Finalizare lucrări alimentare cu 
apă comuna Otelec, sat Otelec 
– judeţul Timiş 
Sisteme de alimentare cu apă, 
lucrări noi, comuna Moşniţa 
Nouă (sat Urseni), comuna 
Otelec (sat Iohanisfeld) – 
judeţul Timiş 
Continuarea lucrărilor la 
sistemele de canalizare 
comuna Moşniţa Nouă,  
comuna Coşteiu (sat Ţipari) şi 
comuna Dumbrava (sat 
Răchita) – judeţul Timiş 
Continuarea lucrărilor la 
sistemele de canalizare în 
comunele Iratosu, Zimandu 
Nou, Sofronea - judeţul Arad 
Sisteme de canalizare, lucrări 

Având în vedere angajamentul 
României ca stat membru al 
Uniunii Europene de a asigura 
pe tot teritoriul ţării sisteme de 
alimentare cu apă până în anul 
2015 şi sisteme de canalizare şi 
staţii de epurare a apelor până 
în 2018, alocarea sumelor 
prevăzute pentru acest program 
în modul cel mai eficient este o 
necesitate dacă dorim atingerea 
ţintelor asumate. 
 
Fiind vorba de includere în 
program, nu necesită fonduri 
suplimentare de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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noi, în comunele Dorobanti, 
Misca, Sintea Mare, Peregu 
Mare - judeţul Arad 
Sisteme de canalizare, lucrări 
noi, în localităţile : comuna 
Tormac (sat Tormac), comuna 
Şag – judeţul Timiş 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Molnár Zsolt, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR  
Végh Alexandru – senator 
UDMR 

707.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală..... 1.450.000 
mii lei 

Propunem includerea în 
programul de investiţii a 
obiectivului: 
 
Şcoala Gimnazială Pădureni, 
oraş Chişineu Criş, judeţul 
Arad, lucrări in continuare, 280 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Continuarea lucrărilor la 
investiţiile începute sunt absolut 
necesare pentru desfăşurarea 
în bune condiţii a procesului 
educaţional. 
Fiind vorba de includere în 
program, nu necesită fonduri 
suplimentare de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Molnár Zsolt, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR  
Végh Alexandru – senator 
UDMR 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

708.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală..... 1.450.000 
mii lei 

Propunem includerea în 
programul de investiţii publice  
pentru domeniul învăţământului 
preuniversitar a următorului 
obiectiv de investiţie în 
continuare, din judeţul Arad:  
 
Şcoala Gimnazială la sat 
Peregu Mic, comuna Peregu 
Mare, lucrări in continuare 889 
mii lei 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Molnár Zsolt, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR  
Végh Alexandru – senator 
UDMR 

Continuarea lucrărilor la 
investiţiile începute sunt absolut 
necesare pentru desfăşurarea 
în bune condiţii a procesului 
educaţional. 
Fiind vorba de includere în 
program, nu necesită fonduri 
suplimentare de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

709.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 

Propunem includerea în 
program a obiectivului de 
investiţii : 

În municipiul Satu Mare sunt 
două poduri peste Someş la o 
distanţă de 500 m unul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală..... 1.450.000 
mii lei 

 
Construire pod peste râul 
Someş, amplasament str. 
Ştrandului, municipiul Satu 
Mare, jud. Satu Mare.....93.434 
mii lei (+TVA) 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Erdei D. István, Kereskényi 
Gábor deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, Pataki Csaba, 
senatori UDMR 

celălalt, ceea ce înseamnă 
prezenţa traficului greu în 
centrul vechi al oraşului.  
Deci este necesară construirea 
unui nou pod peste râul Someş 
pentru a devia traficul greu.  
Municipalitatea deţine 
SF+PT+PUZ elaborate. 
Fiind vorba de includere în 
program, nu necesită fonduri 
suplimentare de finanţare 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

710.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală..... 1.450.000 
mii lei 

Propunem includerea în 
programul PNDL, subprogramul 
Regenerarea urbană a 
municipiilor şi oraşelor a 
obiectivului de investiţii: 
 
Construire sală polivalentă în 
municipiul Satu Mare în valoare 
de 44.400 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Municipiul Satu Mare este 
singurul municipiu reşedinţă de 
judeţ care nu dispune de o sală 
polivalentă. 
Fiind vorba de includere în 
program, nu necesită fonduri 
suplimentare de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Erdei D. István, Kereskényi 
Gábor deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, Pataki Csaba, 
senatori UDMR 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 

711.  Anexa nr. 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
 
5001 Cheltuieli buget de stat 
51 Titlul VI transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
02 Transferuri de capital 
38 Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală..... 1.450.000 
mii lei 

Propunem includerea în 
programul PNDL, subprogramul 
Modernizarea satului românesc 
a următoarelor obiective de 
investiţii din judeţul Satu Mare: 
 

1. Şcoala 
Gimnazială Gellért 
Sándor, localitatea 
Micula ...144 mii lei 
2. Şcoala 
Gimnazială Csűri Bálint  
- reabilitare şi extindere 
imobil ....93 mii lei 
3. Şcoala 
Gimnazială Porumbeşti  
...6.300 mii lei 
4. Şcoala 
Gimnazială Turulung - 
construire grădiniţă cu 
program normal ....40 
mii lei 

 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Realizarea obiectivelor de 
investiţii este necesară derulării 
în bune condiţii a procesului de 
învăţământ. 
Fiind vorba de includere în 
program, nu necesită fonduri 
suplimentare de finanţare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Erdei D. István, Kereskényi 
Gábor deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, Pataki Csaba, 
senatori UDMR 

712.  Legea Bugetului de Stat pe 
2015 Ministerul  Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Anexa 3/15/  

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 25 mii 
RON pentru obiectivul Sala 
Polivalentă din Municipiul 
Călăraşi, jud. Călăraşi. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Dragomir Maria 

Solicităm această sumă pentru 
executarea unor lucrări de 
reabilitare şi amenajare, 
constând în dotarea clădirii cu 
scări exterioare şi rampă pentru 
persoanele cu handicap.  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
si Administraţiei Publice  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

713.  Anexa. Nr. 3/15 cap 7001 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Primăriei Comunei 
Stolniceni-Prăjescu anexa 
3/15/cap 7001  cu suma de 70 
mii lei, pentru reabilitarea şi 
modernizarea  drumurilor 
comunale DC 108,  comuna 
Stolniceni-Prăjescu, judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor comunale care au un 
stadiu avansat de degradare, 
cofinanţărilor pentru proiectele 
cu finanţare nerambursabilă 
privind reabilitarea drumurilor 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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714.  Anexa. Nr. 3/15 cap 7001 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Primăriei Comunei 
Stolniceni-Prăjescu anexa 
3/15/cap 7001  cu suma de 50 
mii lei, pentru extinderea cu 
apă şi canalizare în  comuna 
Stolniceni-Prăjescu, judeţul Iaşi  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

Suma este necesară pentru 
extinderea apei şi canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

715.  Anexa. Nr. 3/15 cap 7001 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Primăriei Ghindăreşti, 
anexa 3/15/cap 7001  cu suma 
de  50 mii lei, pentru 

 Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor în localitate care au 
un stadiu avansat de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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reabilitarea şi modernizarea  
drumurilor în localitatea 
Ghindăreşti, judeţul Constanţa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

degradare, cofinanţărilor pentru 
proiectele cu finanţare 
nerambursabilă privind 
reabilitarea drumurilor publice. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

716.  Anexa. Nr. 3/15 cap 7001 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Primăriei Comunei 
Museniţa, anexa 3/15/cap 7001  
cu suma de 80 mii lei, pentru 
modernizarea  drumurilor DJ 
291 A, km 31+500-38+000 şi 
0,735 km drum communal 
neclasat de la DJ 291 A spre 

 Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor judeţene şi comunale 
care au un stadiu avansat de 
degradare, cofinanţărilor pentru 
proiectele cu finanţare 
nerambursabilă privind 
reabilitarea drumurilor publice. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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pct. Vama Climăuţi + 
monumentul “Crucea Starovera 
Rusă” în localitatea Climăuţi, 
judeţul Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

717.  Anexa. Nr. 3/15 cap 7001 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Primăriei Comunei 
Museniţa, anexa 3/15/cap 7001  
cu suma de 70 mii lei, pentru 
modernizarea  drumurilor DJ 
291 A, km 31+500-38+000 Siret 
– Climăuţi – Frătăuţii Noi, 
localitatea Climăuţi, judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

 Suma este necesară pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor judeţene care au un 
stadiu avansat de degradare, 
cofinanţărilor pentru proiectele 
cu finanţare nerambursabilă 
privind reabilitarea drumurilor 
publice. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

718.  Anexa. Nr. 3/15 cap 7001 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Primăriei Comunei 
Manolea, anexa 3/15/cap 7001  
cu suma de 200 mii lei, pentru 
extindere reţea canalizare în 
satele Manolea –Boura din 
comuna Forăşti, judeţul 
Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

 Suma este necesară pentru 
extinderea reţelei de canalizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Deputat Miron Ignat 
Grup Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

719.  Anexa 3/15/02/ Grupa 51/Titlul 
VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei Publice/Articol 

02/Alineat 38 

Se suplimentează cu suma de 
500 mii lei pentru reabilitare 
piaţă agro-alimentară Ortişoara, 
judeţ Timiş. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat UNPR, Grup PSD, 
Adrian- Nicolae DIACONU 
 

Suma este necesară pentru 
reabilitarea pieţei agro-
alimentare Ortişoara din Judeţul 
Timiş.   
 
Sursa de finanţare: De la 
Anexa 3/15/02/Grupa 20/ Titlul 
II Bunuri şi Servicii/ Art. 30 Alte 
cheltuieli 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

720.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2015 
Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38  

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei, pentru 
construirea unui Cămin Cultural 
în Oraşul Aleşd, Judeţul Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav  

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul oraşului 
Aleşd. 
De acest cămin cultural 
urmează să beneficieze 
intreaga comunitate locala. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

721.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2015 
Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei, pentru 
construirea unui Cămin Cultural 
în comuna Popeşti, Judeţul 

Necesitatea existenţei de spaţii 
adecvate pentru desfăşurarea 
evenimentelor culturale şi de 
altă natură, la nivelul comunei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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şi Administraţiei Publice 
Programul naţional de 
dezvoltare locală - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul 6, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, alin. 38  

Bihor. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputat Merka Adrian Miroslav 

Popeşti. 
De acest cămin cultural 
urmează să beneficieze 
intreaga comunitate locala. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

722.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminsitraţiei Publice  
 

Infrastructura locativă 62. 
000 mii lei 
Construcţia de locuinţe pentru 
închiriere ulterioară către tineri 
(A.N.L.) şi către persoane cu 
probleme sociale pe raza 
Municipiului Iaşi în Complex 
Grădinari A – 64 locuinţe noi 
11.210 mii lei şi Complex 
Grădinari B – 288 locuinţe noi 
49.880 mii lei. 

  

Motivaţia: In municipiul Iasi 
exista un deficit de locuinte care 
sa apoata fi inchiriate pe 
perioada determinata tinerilor. 
Existenta acestora ar face 
posibil pe de o parte 
stabilizarea tinerilor absolventi 
care termina facultatea in 
municipiul Iasi, in mediul privat, 
dar si  rezolvarea unor 
probleme stringente ale tinerilor 
cu probleme sociale. Un 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputaţi PSD Anghel Stanciu 
 Sorin Avram Iacoban 
Cristina Nichita 
 Vasile Mocanu 
 Ratoi Neculai 
Constantin Adascalitei 
Florin Constantinescu 
 Sorin Lazar 
Burlea Marin 
Emacu Gheorghe 
 

argument in spriinul acestei 
decizii reprezinta existenta 
indicatorilor tehnico – economici 
pentru constructia locuintelor 
ANL. Primaria municipiului Iasi 
pune la dispozitie terenul 
necesar constructiei locuintelor 
A.N.L. 
 
Sursa de finanţare: 
M.D.R.A.P. - fondul A.N.L. - 
fondul pentru locuinţe sociale 
  
 

- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

723.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminsitraţiei Publice  

Infrastructura de agrement    
 22.000 mii  lei 
Amenajare turistică şi de 

Motivaţia: Printr-un efort al 
guvernarii P.S.D. si al 
administratiei locale, s-a reusit 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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crt. 
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 agrement a zonei râului Bahlui 
(inclusiv realizarea unui stăvilar 
- neinclus în finanţarea 
europeană)  

   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputaţi PSD Anghel Stanciu 
 Sorin Avram Iacoban 
Cristina Nichita 
 Vasile Mocanu 
 Ratoi Neculai 
Constantin Adascalitei 
Florin Constantinescu 
 Sorin Lazar 
Burlea Marin 
Emacu Gheorghe 
 

dupa foarte multi ani o 
regularizare a raului Bahlui 
pentru a se evita eventuale 
inundatii si totodata a realiza 
evacuarea adecvata a apelor 
reziduale din municipiul Iasi. 
Este necesar, dar si util ca 
acest proiect sa continuie atat 
prin organizatrea unui stavilar, 
neinclus in finantarea 
europeana, dar si amenajarea 
unei zone tursitice si de 
agrement  in zona Alexandru 
cel Bun – complexul studentesc 
Tudor Vladimirescu, amenajare 
asemeni celei de pe raul Bega 
din municipiul Timisoara. 
Sustinem acest amendament 
cu atat mai mult cu cat studiul 
de fezabilitate este intocmit si 
exista la Ministerul Mediului – 
Programe de protectie impotriva 
inundatiilor si M.D.R.A.P. – 
Fondul pentru dezvoltare 
turistica. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Mediului – programe de 
protecţie împotriva inundaţiilor 
şi  M.D.R.A.P. - fondul pentru 
dezvoltare turistica. 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

724.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 

Pentru Programul 
„Termoficare 2006-2015” – 

Motivaţia: Programul este 
destinat reabilitarii din fonduri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Adminsitraţiei Publice  
 

7.000  mii  lei  
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputaţi PSD Anghel Stanciu 
 Sorin Avram Iacoban 
Cristina Nichita 
 Vasile Mocanu 
 Ratoi Neculai 
Constantin Adascalitei 
Florin Constantinescu 
 Sorin Lazar 
Burlea Marin 
Emacu Gheorghe 
 

nationale a sistemelor de 
termoficare centralizata. Pot 
depune proiecte autoritatile 
publice locale proprietare ale 
Sistemelor de Alimentare 
Centralizata cu Energie 
Termica. Conform structurii 
actuale a programului, Guvernul 
- prin Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice - finanteaza pana la 
70% din valoarea proiectului. 
Restul de 30% trebuie finantat 
de autoritatea publica locala 
respectiva, din diverse surse. 
Sursa de finanţare:  Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
administratiei Publice – 
Programul de reabilitare termica 
a sistemelor de termoficare 
centralizata. 

- Potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr. 462/2006 pentru 
aprobarea programului 
"Termoficare 2006 - 2015 
căldură şi confort"acordarea 
fondurilor de la bugetul de stat 
se realizează în baza aprobării 
proiectelor de către Comisia 
interministerială de coordonare 
a programului "Termoficare 
2006 - 2015 căldură şi confort". 
 

725.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminsitraţiei Publice  
 

Infrastructura locativă 62. 
000 mii lei 
Construcţia de locuinţe pentru 
închiriere ulterioară către tineri 
(A.N.L.) şi către persoane cu 
probleme sociale pe raza 
Municipiului Iaşi în Complex 
Grădinari A – 64 locuinţe noi 
11.210 mii lei şi Complex 
Grădinari B – 288 locuinţe noi 
49.880 mii lei. 

Motivaţia: In municipiul Iasi 
exista un deficit de locuinte care 
sa apoata fi inchiriate pe 
perioada determinata tinerilor. 
Existenta acestora ar face 
posibil pe de o parte 
stabilizarea tinerilor absolventi 
care termina facultatea in 
municipiul Iasi, in mediul privat, 
dar si  rezolvarea unor 
probleme stringente ale tinerilor 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-  Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputaţi PSD Anghel Stanciu 
 Sorin Avram Iacoban 
Cristina Nichita 
 Vasile Mocanu 
 Ratoi Neculai 
Constantin Adascalitei 
Florin Constantinescu 
 Sorin Lazar 
Burlea Marin 
Emacu Gheorghe 

cu probleme sociale. Un 
argument in spriinul acestei 
decizii reprezinta existenta 
indicatorilor tehnico – economici 
pentru constructia locuintelor 
ANL. Primaria municipiului Iasi 
pune la dispozitie terenul 
necesar constructiei locuintelor 
A.N.L. 
 
Sursa de finanţare: 
M.D.R.A.P. - fondul A.N.L. - 
fondul pentru locuinţe sociale 
  
 

şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

726.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune alocarea sumei de 
500 MII lei pentru finanţarea 

  Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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si   Administratiei Publice  
 

obiectivului ALIMENTARE CU 
APA, COMUNA HEMEIUS, 
 
judeţul Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL, Ionel PALAR 

poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice  
 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

727.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  

 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 MII lei pentru finanţarea 
obiectivului ASFALTARI DRUM 
COMUNAL, COMUNA 
HEMEIUS, judeţul Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL, Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

728.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune alocarea sumei de 
500 MII lei pentru finanţarea 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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si   Administratiei Publice  
 

obiectivului TROTUARE, 
COMUNA HEMEIUS, judeţul 
Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL, Ionel PALAR 

poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

729.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  

 

Se propune alocarea sumei de 
500 MII lei pentru finanţarea 
obiectivului EXTINDERE 
ALIMENTARE CU APA, 
comuna HEMEIUS, judeţul 
Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL, Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

730.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Se propune alocarea sumei de 
4000 MII LEI pentru finanţarea 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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si   Administratiei Publice  
 

obiectivului REABILITARE DC 
110 RACACIUNI-FUNDU 
RACACIUNULUI ASFALTARE 
DRUM SAT FUNDU 
RACACIUNI, EXECUTAT 50%, 
judeţul Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL, Ionel PALAR 

poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

731.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  

 

Se propune alocarea sumei de 
1200 MII LEI pentru finanţarea 
obiectivului ASFALTARE 
STRAZI CATUNUL SILISTE, 
Comuna Răcăciuni, judeţul 
Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL, Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

732.  Anexa 3/15/28  Se propune alocarea sumei de Proiectul raspunde nevoilor de Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  

 

1200 MII LEI pentru finanţarea 
obiectivului REPARATII 
EXTERIOARE SI 
INTERIOARE, VALOARE 800 
MII LEI CLADIRE CASA DE 
CULTURA Comuna 
RACACIUNI, judeţul Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL, Ionel PALAR 

dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

733.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  

 

Se propune alocarea sumei de 
400 MII LEI pentru finanţarea 
obiectivului CONSTRUCTIE 
GRADINITA DUMBRAVENI 
comuna RACACIUNI, judeţul 
Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL, Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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734.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  

 

Se propune alocarea sumei de 
1600 MII LEI pentru finanţarea 
obiectivului INFIINTARE 
RETEA APA SI CANALIZARE 
SAT GHEORGHE DOJA, 
comuna  RACACIUNI,  
judeţul Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL, Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

735.  Anexa 3/15/28  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si   Administratiei Publice  

 

Se propune alocarea sumei de 
800 MII LEI pentru finanţarea 
obiectivului CONSTRUCTIE 
SCOALA FUNDU RACACIUNI 
comuna  RACACIUNI, judeţul 
Bacău 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL, Ionel PALAR 

PROIECT FINANTAT PRIN 
INSPECTORATUL SCOLAR 
FINANTAT PRIN BANCA 
MONDIALA 
Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
de Investitii publice 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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736.  Anexa nr.3/15 - Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Adminsitraţiei Publice  
 

Se propune alocarea sumei de 
110 mii lei pentru  extindere 
reţea de energie electrică 
Comuna Bivolari, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PSD ANGHEL 
STANCIU 

Motivaţia: Pentru buna 
desfăşurare a activităţii 
cetăţenilor din Comuna Bivolari. 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire din bugetul alocat 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Adminsitraţiei Publice  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

737.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 60 mii lei 
pentru împrejmuirea si 
reabilitarea teren de sport la 
şcoala generala in localitatea 
Bălteşti  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

738.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 4300 mii lei 
pentru sistemul de canalizare si 
epurarea apei in localităţile 
Tasesti si Balesti 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Dep. Vasile Popeangă - PSD ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

739.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 3200 mii lei 
pentru reabilitarea D.C. 91 
Balesti, jud Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

740.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 720 mii lei 
pentru aşezământ cultural loc 
Ceauru, com Balesti 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

741.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei 120 mii lei 
necesara finanţării studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul 
canalizare in satul Cornesti, 
Gavanesti, Stolojani si 
Talpasesti 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
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Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

742.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 122 mii lei 
necesara finanţări studiului de 
fezabilitate pentru proiectul “ 
Extindere canalizare in loc 
CEAURU SI Balesti 
modernizare rigole si podete” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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743.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 4400 mii lei 
pentru “asfaltare drumuri 
comunale in localitatea Balesti 
jud Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

744.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 8210 mii lei 
pentru obiectivul “Extindere 
sistem colectare, epurare şi 
evacuare ape uzate localitatea 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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Danesti, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 
 

dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

745.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 8470 mii lei 
pentru obiectivul „Canalizare 
menajeră şi staţie de epurare 
ape uzate în localitatea Bratuia, 
Tirculesti, Trocani, comuna 
Danesti, judeţul Gorj” 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

746.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 1186 mii lei 
pentru finanţarea lucrărilor de 
asfaltare în localitatea Brătuia” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

747.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 2000 mii lei 
pentru finanţarea lucrărilor de 
asfaltare în localitatea Sasa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

748.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 1660 mii lei 
pentru finanţarea lucrărilor de 
asfaltare în localitatea 
Bucureasa 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
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de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

749.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 1650 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
Sala de spectacole, localitatea 
Dăneşti 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

750.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 11952 mii lei 
pentru finanţarea următoarelor 
obiective în localitatea Țicleni, 
judeţul Gorj: 
1. Asfaltare (modernizare) străzi 
laterale oraş Țicleni – 5445 mii 
lei 
2. Extindere reţea alimentare cu 
apă şi canalizare oraş Țicleni – 
2172 mii lei 
3. Reabilitare clădire (fostul 
cinematograf) – 150 mii lei 
4. Executare podeţe, ziduri de 
sprijin şi dalari şanţuri – 500 mii 
lei 
5. Reabilitare clădire pentru 
bibliotecă – 110 mii lei 
6. Reabilitare locuinţe sociale 
P+4 Liceu Ticleni (4 etaje) – 
2445 mii lei 
7. Reabilitare clădiri Stadion – 
100 mii lei 
8. Construire pod peste pârâul 
Cioiana (str.Barbatestilor) – 900 
mii lei 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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9. Amenajare teren agrement în 
spatele blocurilor centru – 30 
mii lei 
10. Anvelopare Primaria Ticleni 
şi amenajare spatiu verde din 
jurul primăriei – 100 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

751.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 65915 mii lei 
pentru finanţarea următoarelor 
obiective în localitatea Rovinari, 
judeţul Gorj: 
1. Staţie de epurare – 1955 mii 
lei 
2. Parcare cu barieră în zona 
canal Roşia Prundel – casetare 
şi amenajare – 4800 mii lei 
3. Reabilitare stadion – 7500 
mii lei 
4. Strada Sporturilor – asfaltare 
– 720 mii lei 
5. Modernizare intrare oraş – 
1700 mii lei 
6. Capelă mortuară – 922 mii lei 
7. Reabilitare modernizare şi 

Asigurarea sumelor necesare 
realizări obiectivelor respective. 
Sursa de finanţare  
- Programul National de 
dezvoltare locala  
- Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
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echipare centru social 
rezidenţial B2 – 1778 mii lei 
8. Reabilitare termică bloc A2 – 
600 mii lei9. 9. Amenajare 
parcare acoperită zona bl. IE2 – 
535 mii lei 
10. Amenajare parcare zona bl. 
R4 – 405 mii lei 
11. Amenajare zona bl. C2-G5 
– 1900 mii lei 
12. Reabilitare termică blocuri – 
43100 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

752.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru reabilitarea picturii din 
Catedrala Ortodoxă Sf. 
Constantin şi Elene – Rovinari, 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Asigurarea resurselor financiare 
necesare realizării obiectivului. 
 
Sursa de finanţare:  
Subprogramul aşezăminte 
culturale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrari prin bugetul MDRAP 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

753.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 1933 mii lei 
pentru proiectul „alimentare cu 
apă localitatea Drăguţeşti, 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Asigurarea resurselor financiare 
necesare realizării obiectivului. 
 
Sursa de finanţare:  
Programul naţional pentru 
dezvoltare locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

754.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru obiectivul „Extindere 
reţea gaze naturale pentru 
localităţile Iaşi şi Cirbeşti, 
judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Asigurarea resurselor financiare 
necesare realizării obiectivului. 
 
Sursa de finanţare:  
Programul naţional pentru 
dezvoltare locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale 
- Nu se indică sursa concretă 
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Dep. Vasile Popeangă - PSD de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

755.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 800 mii lei 
pentru obiectivul „Reparaţie, 
decolmatare şi asfaltare podeţe 
în localităţile Drăguleşti, Văleni 
şi Cirbeşti, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Asigurarea resurselor financiare 
necesare realizării obiectivului. 
 
Sursa de finanţare:  
Programul naţional pentru 
dezvoltare locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

756.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 850 mii lei 
pentru obiectivul „Îmbrăcăminte 
asfaltică drum Grind – 
Urecheşti, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Asigurarea resurselor financiare 
necesare realizării obiectivului. 
 
Sursa de finanţare:  
Programul naţional pentru 
dezvoltare locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

757.  3/15.Ministerul Dezvoltări 
Regionale si Adm Publice 

Alocarea sumei de 250 mii lei 
pentru obiectivul „Extindere 
alimentare cu apă localitatea 
Cirbesti, judeţul Gorj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Popeangă - PSD 

Asigurarea resurselor financiare 
necesare realizării obiectivului. 
 
Sursa de finanţare:  
Programul naţional pentru 
dezvoltare locală 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

758.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Realizare sistem de incalzire 
Scoala „Sf. Maria” orasul Mizil,  
judetul Prahova. – 150 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

759.   Lucrari de reamenajare si dotari 
pentru Spitalul Orasenesc Mizil, 
judetul Prahova – 600 mii lei  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

760.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Lucrari de asfaltare, plombare 
DCL 76 – soseaua de centura a 
orasului Mizil – 200 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
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Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

761.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Alimentare cu apa comuna 
Balta Doamnei, judetul Prahova 
– 300 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
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unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

762.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Reabilitare drumuri locale 
comuna Calugareni, judetul 
Prahova – 100 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

763.   Reabilitare sistem iluminat  Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 548 - 

public comuna Ciorani, judetul 
Prahova – 100 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

întrucât: 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica ordonatorul principal 
de credite, capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
-  Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 

764.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Finalizare lucrari constructive 
teren Sport, Liceul Tehnologic 
Ciorani, comuna Ciorani, judetul 
Prahova – 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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 finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

765.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Lucrari reparatii drumuri 
comunale comuna Gherghita, 
judetul Prahova – 250 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
 -Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

766.  3/13Ssecretariatul Guvernului Efectuare lucrari de reparatii la 
Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului din sat Ungureni, 
comuna Fantanele si la Biserica 
“Adormirea Maicii Domnului din 
sat Mazal, comuna Fantanele, 
judetul Prahova – 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrari prin bugetul MDRAP 
 

767.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Lucrari reparatii drumuri 
comunale comuna Fantanele, 
judet Prahova – 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

768.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Continuare constructie Sala de 
Sport si cai de acces in satul 
Fulga de Jos, comuna Fulga, 
judetul Prahova – 200 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

769.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Reabilitare si reparatii drumuri 
comunale Comuna Gura 
Vadului, judetul Prahova – 50 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

770.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Continuare lucrari construire 
Camin Cultural sat Persunari, 
comuna Gura Vadului, judet 
Prahova – 100 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

771.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Realizare lucrari de reabilitare 
asfaltare DC 72 Jugureni-
Boboci, comuna Jugureni, 
judetul Prahova – 40 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
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art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

772.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Reabilitare si extindere 
Dispensar Uman sat Olari, 
comuna Olari, judetul Prahova 
– 100 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 

773.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Lucrari modernizare drumuri 
satesti si comunale comuna 
Olari, judet Prahova – 100 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

guvernuli de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

774.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Lucrari de pietruire drumuri 
comunale comuna Rifov, judet 
Prahova – 70 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

775.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Lucrari de balastare drumuri 
comunale comuna Vadu Sapat, 
judet Prahova – 50 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

776.  3/15.Ministerul dezvoltari 
Regionale si Adm Publice 

Lucrari extindere sistem 
alimentare cu apa potabila, 
comuna Vadu Sapat, judet 
Prahova – 20 mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
dep. Vlad-Alexandru COSMA - 
PSD 
 

Asigurarea sumelor necesare 
realizari obiectivelor respective. 
Sursa de finantare  
-Programul National de 
dezvoltare locala  
-Fondul de rezerva la dispozitia 
guvernuli 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 559 - 

art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

777.  Anexa 3/15/02 
Capitolul 7001/grupa 01 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice cu suma de 500.000 
RON 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Deputat PC-PLR Bogdan 
Ciucă 

Se solicită această sumă pentru 
reabilitarea Căminului Cultural, 
comuna Independenţa, jud. 
Galaţi 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
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stabilirea sursei de finantare”. 
778.  Anexa nr.3/15 

/02/5001/51/02/37- 
Infrastructura la nivel judetean 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice  

Se solicită suplimentarea 
bugetului  alocat Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice  cu suma 
de 260.071  mii lei la Anexa 
3/15/02 – pentru continuarea 
lucrarilor de reparatii a 
drumurilor din comuna 
Carlibaba, jud.Suceava  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

 
In vederea imbunatatirii  
infrastructurii rutiere.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

779.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/37- 
Infrastructura la nivel judetean 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice  

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice cu suma 
de 418.000 mii lei la Anexa 
3/15/02 – pentru continuarea 
lucrarilor de reabilitare a 
drumului Oita  din comuna 

In vederea imbunatatirii 
infrastructurii rutiere 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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Ciocanesti, 
jud. Suceava . 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

780.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/38- Programul 
National de Dezvoltare Locala  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltarii regionale si 
Administratiei Publice  cu suma 
de 100.000 mii lei la Anexa 
3/15/02 – pentru amenajarea 
retelei  de canalizare si statie 
de epurare in comuna Iacobeni, 
judetul Suceava  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 

Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente  proiectului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
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Miron Vasilica Steliana  finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

781.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/37- 
Infrastructura la nivel judetean 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltarii regionale si 
Administratiei Publice  cu suma 
de 280.000 mii  lei la Anexa 
3/15/02 – pentru pietruirea 
drumului comunal DC 
Ploscii,comuna Izvoarele 
Sucevei,jud.Suceava  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente  proiectului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

782.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/38- Programul 
National de Dezvoltare Locala  

Se solicită suplimentarea 
suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltarii 

Aceasta comuna a fost afectata 
de inundatiile din  vara anului 
2014.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

regionale si Administratiei 
Publice    cu suma de 156.208 
mii lei la Anexa 3/15/02 – 
pentru  refacerea albie rau si 
refacere  
drumului  zona Demacuşa,  
comuna Moldovita, jud.Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

 Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

783.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/37- 
Infrastructura la nivel judetean 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se solicită suplimentarea 
suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltarii 
regionale si Administratiei 
Publice     cu suma de 430.542 
lei la Anexa 3/15/02 – pentru  
constructia  podului rutier peste 
paraul Sacrieş,  comuna 
Moldovita, jud.Suceava  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente  proiectului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  
 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

784.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/38- Programul 
National de Dezvoltare Locala  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului  
Dezvoltarii regionale si 
Administratiei Publice la Anexa 
3/15/02  cu suma de 600.00 mii 
lei pentru constructie baza 
sportiva Panaci, jud.Suceava   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

Pentru realizarea conditiilor 
unui sistem de invatamant 
european. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

785.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/38- Programul 
National de Dezvoltare Locala  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltarii regionale si 
Administratiei Publice la Anexa 
3/15/02   cu suma de 2.000.000 
mii lei pentru alimentare cu apa 
in satele Panaci si 
Coverca,,jud.Suceava   
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente  proiectului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

786.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/37- 
Infrastructura la nivel judetean 
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se solicită suplimentarea alocat 
Ministerului Dezvoltarii 
regionale si Administratiei 
Publice la Anexa 3/15/02  cu cu 
suma de 6.750.000 lei la – 
pentru  modernizare reteaua de 
drumuri comunale in comuna 

Pentru imbunatatirea 
infrastructurii rutiere. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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Panaci,jud.Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

787.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/38- Programul 
National de Dezvoltare Locala  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se solicită suplimentarea 
suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltarii 
regionale si Administratiei 
Publice la Anexa 3/15/02  cu 
suma de 400.000 mii  lei– 
pentru  modernizarea  
Gradinitei  cu program 
normal,comuna  Şaru 
Dornei,jud.Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

In vederea asigurarii unor 
conditii moderne de invatamant  
pentru prescolarii din cadrul 
Gradinitei cu program 
normal,comuna Saru 
Dornei,jud.Suceava  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

788.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/38- Programul 
National de Dezvoltare Locala  
Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltarii regionale si 
Administratiei Publice  la Anexa 
3/15/02  cu suma de 4.000.000 
lei  pentru continuarea lucrarilor 
de reabilitare şi extinderea 
sursei de alimentare a retelei cu 
apă in comuna Ostra,judetul 
Suceava  
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana 

Proiectul este inceput din anul 
2010 si se solicita fonduri 
pentru finalizarea lui. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

789.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/38- Programul 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat  Ministerului 

Este importanta executia 
acestui proiect intrucat  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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National de Dezvoltare Locala  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Dezvoltarii regionale si 
Administratiei Publice la Anexa 
3/15/02   cu suma de 600.000 
mii lei   
pentru amenajarea instalatiei  
de colectare a apelor pluviale in 
intravilanul comunei 
Ostra,judetul Suceava . 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

infrastructura unui bloc de 
locuinte este in pericol. 
 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

790.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/37- 
Infrastructura la nivel judetean 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltarii regionale si 
Administratiei Publice la Anexa 
3/15/02 cu suma de 2.800.000  
lei    – pentru  modernizarea 
drumurilor comunale,comuna 
Frumosu,  jud.Suceava 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Pentru imbunatatirea 
infrastructurii rutiere. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

791.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/37- 
Infrastructura la nivel judetean 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se solicită suplimentarea  
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltarii regionale si 
Administratiei Publice la Anexa 
3/15/02   cu cu suma de 
2.200.000 lei la  – pentru  
lucrari de asfaltare Paraul Morii, 
comuna Sadova,  jud.Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

Pentru imbunatatirea 
infrastructurii rutiere. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
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căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

792.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/37- 
Infrastructura la nivel judetean 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se solicită  suplimentarea  
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltarii regionale si 
Administratiei Publice la Anexa 
3/15/02    cu suma de 200.000 
mii lei   – pentru reparatii 
intretinere strazi si drumuri 
comunale  in orasul Brosteni,   
jud.Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana 

Primaria nu dispune de fonduri 
suficiente si  amenajarea retelei 
de strazi si drumuri comunale 
este  necesara. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

793.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/38- Programul 
National de Dezvoltare Locala  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltarii regionale si 
Administratiei Publice la Anexa 
3/15/02     cu suma de 200.000 
mii lei   pentru construire 

Este necesar realiazarea 
acestei constructii   ca masura 
de preventie . 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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remiza prevenirea si stingerea 
incendiilor  in orasul Brosteni, 
judetul Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

794.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/38- Programul 
National de Dezvoltare Locala  
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se solicită suplimentarea 
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltarii regionale si 
Administratiei Publice   la 
Anexa 3/15/02     cu suma de 
300.000 lei   pentru  reabilitarea 
si modernizarea căminului  
cultural si gradinita,,comuna 
Vama,  judetul Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Cladirile sunt intr-o stare de 
degradare si este necesara 
reabilitarea lor. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

795.  Anexa nr.3/15 
/02/5001/51/02/37- 
Infrastructura la nivel judetean 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

Se solicită suplimentarea  
bugetului alocat Ministerului 
Dezvoltarii regionale si 
Administratiei Publice   la 
Anexa 3/15/02   cu suma de 
9.000.000 lei  pentru 
modernizarea podului Valea 
Stanii peste raul Moldovita, 
comuna Vatra Moldovitei,   
jud.Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

Primaria nu dispune de resurse 
suficiente pentru aceasta 
investitie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

796.  Anexa nr.3/15 Se solicită suplimentarea Primaria nu dispune de fonduri Se propune respingerea 
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/02/5001/51/02/37- 
Infrastructura la nivel judetean 
Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

suplimentarea bugetului alocat 
Ministerului Dezvoltarii 
regionale si Administratiei 
Publice   la Anexa 3/15/02 cu 
suma de 300.0000 mii pentru 
modernizarea drumurilor 
comunale comuna Frumosu, 
jud. Suceava 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL de Suceava 
Miron Vasilica Steliana  

suficiente si  amenajarea retelei 
de strazi si drumuri comunale 
este  necesara. 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

797.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Valoarea proiectului :  
579.550,89 lei cu TVA 
 
CONSTRUIRE POD PESTE 
PARAUL DAMBU LA 
INTERSECTIA CU STRADA 
DOROBANTI 
 
 
Autori: Comisia pentru 

 
        Orasul Baicoi este 
traversat de la nord la sud de 
paraul Dambu, printr-o zona 
compact locuita , parau care la 
ploile torentiale si de durata 
iese din albie, producand 
inundatii asociate   cu panta 
mica a albiei, cursului accentuat 
sinuos si cu nerealizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PSD Georgică 
SEVERIN 
 

lucrarilor de decolmatare si 
regularizare  a albiei . 
      In prezent la intersectia 
strazilor Dorobanti si Dambului 
exista un pod aflat intr-o stare 
avansata de degradare, care 
datorita sistemului constructiv 
ales ( existenta unor tuburi de 
diametru 1,50 m  ) la ploi 
torentiale se produce o obturare 
a cursului apei ceea ce permite 
revarsarea paraului in 
gospodariile invecinate . 
         Avand in vedere ca zona 
unde se afla podul de la 
intersectia strazilor Dorobanti si 
Dambului este o zona compact 
locuita, cu dotari comerciale si 
servicii se impune ca absolut 
necesar si oportun executia 
unui nou pod in aceasta zona . 
Acest lucru este necesar 
deoarece cel existent nu este 
realizat  corespunzator si prin 
solutia aleasa se produc 
inundatii si datorita starii 
avansate de degradare nu mai 
prezinta siguranta in exploatare. 
               
Sursa de finantare : buget 
local/ alte surse legal 
constituite 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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798.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Valoarea proiectului : 
2.408.186 lei – fara TVA 
 
CONSTRUIRE GRADINITA CU 
PROGRAM NORMAL 
PENTRU 6 GRUPE PRIN 
PROGRAMUL DE EDUCATIE 
TIMPURIE 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PSD Georgică 
SEVERIN 
 

 
 
   Prin protocolul incheiat intre 
Inspectoratul Scolar al judetului 
Prahova si Primaria oras Baicoi, 
in baza Programului de 
Educatie Timpurie, program al 
Guvernului Romaniei, Primaria 
oras Baicoi a pus la dispozitia 
Inspectoratului Scolar al 
judetului Prahova terenul situat 
in strada Unirii nr. 12,in 
suprafata de 3116 mp, in 
vederea realizarii unei gradinite 
cu program normal . 
In prezent pe acest teren exista 
cladirea C1 – gradinita, 
realizata din anul 1961, care 
necesita de urgenta lucrari de 
reparatii capitale si 
consolidare,ale caror costuri 
sunt destul de mari . 

 
Sursele de finantare a 
investitiei 

- bugetul de stat pentru 
obiectul gradinita  
bugetul local  si alte surse legal 
constituite pentru dotarea cu 
utilitati  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

799.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Valoarea proiectului :  
6.045.276,78 lei fara TVA, 

 
Sursa de finantare : AXA 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 576 - 

şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

din care 442.064,52 lei – cota 
cofinantare  
 
 
Reabilitarea, consolidarea, 
extinderea si modernizarea 
Scolii cu clasele I-VIII nr. 2 in 
oras Baicoi, judetul Prahova 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PSD Georgică 
SEVERIN 
 

PRIORITARĂ A 
PROGRAMULUI 
OPERAŢIONAL ŞI 
DOMENIUL MAJOR DE   
INTERVENŢIE 

- PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
REGIONAL 
- AXA 
PRIORITARĂ  

Axa prioritara 3 – 
Imbunatatirea infrastructurii 
sociale 

- DOMENIUL DE 
INTERVENŢIE 

Domeniul major de 
interventie 3.4 – Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea si 
echiparea infrastructurii 
educationale preuniversitare, 
universitare si a 
infrastructurii pentru formare 
profesionala continua. 
Sursa de finantare pentru 
cota de cofinantare : bugetul 
local si alte surse legal 
constituite 
Scoala nr. 2 cu clasele I-VIII din 
Baicoi se afla in administrarea 
orasului Baicoi si este o 
importanta unitate scolara in 
sistemul de invatamint 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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gimnazial, care are ca scop 
educarea si instruirea sportiva 
a elevilor din ciclurile de 
invatamint gimnazial. 
In prezent, scoala functioneaza 
in doua localuri, una in str. 
Unirii nr. 19, iar cea de a doua 
in str. Viilor nr. 16. 
Cladirea din str. Unirii nr. 19 
este o cladire foarte veche, 
construita in anul 1870 ca 
prima scoala din Baicoi. 
Aceasta cladire a fost propusa 
spre reabilitare in anul 2006 
dar, ca urmare a lipsei de 
implicare a factorilor de decizie 
locali, au fost pierdute fondurile 
ce ar fi putut fi atrase. In 
aceasta cladire  sunt scolarizati 
elevii de clasele I – IV si sunt 
amenajate laboratoarele de 
fizica, chimie si informatica, un 
atelier scoala, o biblioteca, 
precum si o sala de clasa 
amenajata ca sala pentru orele 
de educatie fizica (dar lipsita de 
dotari de specialitate). Aceasta 
cladire se afla intr-o avansata 
stare de degradare atit din 
cauza vechimii, cit si din cauza 
infiltratiilor de apa, ea 
nebeneficiind de niciun fel de 
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reparatii capitale, fiind un 
adevarat pericol pentru 
sanatatea si siguranta elevilor 
si a cadrelor didactice din 
scoala.  
Cea de a doua cladire a scolii, 
cea amplasata in str. Viilor nr. 
16, a fost construita in anul 
1950. Cladirea scolii a ars in 
anul 1989 pina la ziduri, 
distrugindu-se intreaga baza 
materiala. In anul 1990 au avut 
loc reparatii capitale pe aceeasi 
fundatie, dar nu a mai fost 
realizata si dotarea salilor de 
clasa, aceasta problema 
rezolvindu-se in timp, prin 
donatii externe. 

800.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Valoare totala proiect :  
3.962.742 lei cu TVA 
 
 
EXTINDERE SI REABILITARE 
RETEA APA ORAS BAICOI 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Sursa de finantare : bugetul 
local si alte surse legal 
constituite 
 
O parte din retelele de 
alimentare cu apa din orasul 
Baicoi sunt realizate din anii 
1960, fapt pentru care datorita 
gradului avansat de uzura se 
produc avarii in sistemul de 
alimentare cu apa ceea ce 
conduce la pierderi ce trebuiesc 
suportate din bugetul cetanilor 
care nu sunt contorizati, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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Senator PSD Georgică 
SEVERIN 
 

neasigurarea regimului de 
continuitate de furnizare a apei 
catre populatie, neindeplinirea 
conditiilor igienico- sanitare, 
calitatea apei, afectarea 
domeniului public ca urmare a 
interventiilor accidentale ,etc.  
Luand in considerare  cele de 
mai sus, se impune ca pe un 
numar de 10 strazi din orasul 
Baicoi, care au ramas 
neacoperite de alte lucrari de 
reabilitare retele, sa se execute 
lucrari de reabilitare / extindere 
retea alimentare cu apa si 
bransamente . 
Pentru o  dezvoltarea durabila 
este esential sa fie solutionata 
problema dezvoltarii 
infrastructurii locale de  apă .  
Neadoptarea acestor masuri 
conduce pe termen lung la 
neasigurarea standardelor de 
calitate a vietii, necesare 
populatiei, in domeniul 
serviciilor publice, cu atat mai 
mult cu cat Romania s-a 
angajat ca pana  in anul 2015 
pentru sisteme de alimentare cu 
apa sa asigure localitatilor din 
Romania conformarea la 
legislatia din domeniul mediului 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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prin dezvoltarea infrastructurii 
de  apa, in caz contrar putand fi 
declansata procedura de 
infringement. 
    

801.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Modernizare Strada Vintila 
Comuna Telega, Judetul 
Prahova  
Suma necesara realizarii 
investitiei :  

- 433 430 lei fara TVA  
 
Strada Vintila este situata in 
intregime in comuna Telega, in 
partea centrala a acesteia si se 
formeaza din drumul Judetean 
100E  
Traficul pe aceasta strada se 
desfasoara in conditii grele, 
intrucat platforma drumului este 
improprie unei circulatii 
normale si fluente datorita 
scurgerilor apelor pluviale 
provenite din ploi si alte ape 
curgatoare. Astefl sunt 
necesare lucrari de 
modernizare pe o lungime de 
487 m si o suprafata totala de 
3023 mp cu rigole de scurgere 
in lungime totala de 495 m .  
Mentionam ca strada Vintila 
deserveste o populatie de circa 

Sursa de finantare : Bugetul de 
stat. Ministerul... 
 
Luand in considerare faptul ca 
zonele rurale si zonele urbane 
din Romania prezinta o 
deosebita importanta din punct 
de vedere economic, social si 
cultural, este necesara 
dezvoltarea durabila a acestora. 
Pentru revitalizarea comunelor 
si a satelor componente ale 
municipiilor si oraselor, este 
esential sa fie solutionata 
problema dezvoltarii 
infrastructurii locale . 
 Neadoptarea acestor masuri 
conduce pe termen lung la 
neasigurarea standardelor de 
calitate a vietii, necesare 
populatiei, in domeniul 
serviciilor publice.     

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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200 persoane .  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PSD Georgică 
SEVERIN 

802.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 

VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Alocarea  sumei de 24.000,00 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Bloc ANL  -20 
unitati locative in orasul 
Azuga,jud.Prahova  str.24 
Ianuarie  
 
La acest obiectiv Primaria are in 
curs de finalizare Studiul de 
fezabilitate .-pentru realizarea 
blocului de 20 unitati locative pe 
un amplasament de 700 mp din 
str.24 Ianuarie fn 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

In orasul Azuga nu exista o 
mare cerere de locuinte  , din 
partea tinerilor cu varste sub 35 
ani care  nu au posibilitati  sa 
cumpere sau sa-si construiasca 
o locuinta. 
 
Finantare  prin programul ANL 
de constructii locuinte pentru 
tineri destinate inchirierii   

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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 senator PSD Georgica Severin  investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

803.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Se alocă suma de 2.059.450 
(doua milioane cincizeisinoua 
de mii patru sute cincizeci ) lei 
pentru obiectivul de investiţii: 
 
,,DOCUMENTATIE SI 
AMENAJARE POD PESTE 
RAUL DOFTANA” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Sursa de finantare : Bugetul de 
stat. Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice; Solicitare nr. 
75888/30.09.2014, de includere 
in Programul National de 
Dezvoltare Locala. 
 
Avand in vedere ca  DN 1 
traverseaza  Comuna Banesti  
iar podul vechi peste raul 
Doftana, care face legatura 
intre Banesti si Campina este 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator PSD Georgică 
SEVERIN 
 

grav avariat de viiturile raului, 
se impune construirea  unui pod 
care sa asigure urmatoarele 
cerinte in conditii de eficienta 
economica: 
 • accesul direct al populatiei din 
Comuna Banesti in orasul 
Campina 
  • o varianta alternativa a DN 1, 
in cazul in care traficul este 
blocat ca urmare a unor situatii 
neprevazute, in zona podului de 
pe DN1; 
 • reducerea accidentelor rutiere 
de pe DN1, prin eliminarea 
situatiilor periculoase la care se 
expun conducatorii auto in 
timpul manvrelor de schimbare 
a directiei de mers la 
patrunderea autovehiculelor din 
comuna Banesti pe DN1 sau la 
virajul  la stanga pe sensul de 
mers BV- Bucuresti, in cazul 
celor care vor sa intre de pe DN 
1 in comuna Banesti; 
Constructia noului pod va 
asigura o utilizare mai eficienta 
a noului pasaj denivelat de 
traversare peste DN1, deoarece 
va permite si locuitorilor din 
comuna Banesti sa utilizaze 
acest pasaj. 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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804.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Se alocă suma de 4.500.000 lei 
pentru obiectivul de investiţii: 
Extindere, dezvoltare şi 
modernizare infrastructură de 
alimentare cu apă Comuna 
Cornu. 
Obiective: 
Reabilitarea infrastructurii de 
alimentare cu apă prin 
înlocuirea conductei  de 
distribuţie mai veche de 30 de 
ani (cca.3 km). Creşterea 
capacităţii de stocare a 
bazinului de apă prin realizarea 
unui nou rezervor de stocare de 
capacitate 700 m.c. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
senator PSD Georgica 
SEVERIN 

Sursa de finantare : bugetul de 
stat. 
 
Justificarea proiectului: o parte 
din conductele de distribuţie a 
apei sunt mai vechi de 30 de 
ani, sunt deteriorate şi 
generează pierderi de apă; 
bazinul actual de stocare a apei 
este subdimensionat şi nu mai 
satisface necesităţile numărului 
mare de abonaţi; 
Luand in considerare faptul ca 
zonele rurale si zonele urbane 
din Romania prezinta o 
deosebita importanta din punct 
de vedere economic, social si 
cultural, este necesara 
dezvoltarea durabila a acestora.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

805.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Se alocă suma de 4.500.000 lei 
pentru obiectivul de investiţii: 
Extindere, dezvoltare şi 
modernizare infrastructură de 
alimentare cu apă Comuna 
Cornu. 

Sursa de finantare : bugetul de 
stat. 
 
Justificarea proiectului: o parte 
din conductele de distribuţie a 
apei sunt mai vechi de 30 de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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Obiective: 
Reabilitarea infrastructurii de 
alimentare cu apă prin 
înlocuirea conductei  de 
distribuţie mai veche de 30 de 
ani (cca.3 km). Creşterea 
capacităţii de stocare a 
bazinului de apă prin realizarea 
unui nou rezervor de stocare de 
capacitate 700 m.c. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
senator PSD Georgica 
SEVERIN 

ani, sunt deteriorate şi 
generează pierderi de apă; 
bazinul actual de stocare a apei 
este subdimensionat şi nu mai 
satisface necesităţile numărului 
mare de abonaţi; 
Luand in considerare faptul ca 
zonele rurale si zonele urbane 
din Romania prezinta o 
deosebita importanta din punct 
de vedere economic, social si 
cultural, este necesara 
dezvoltarea durabila a acestora.  

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

806.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Se alocă suma de 5.500.000 lei 
pentru obiectivul de investiţii: 
Reabilitare şi modernizare 
infrastructura locală de 
transport comuna Cornu, 
judeţul Prahova. 
 Obiective:Reabilitarea şi 
modernizarea a 5 km reţea de 
drumuri locale prin 
refacere/consolidare sistem 
rutier, realizarea de şanţuri şi 
rigole şi amenajarea de trotuare 

Sursa de finantare : bugetul de 
stat. 
Justificarea proiectului: 
necesitatea reabilitării, şi 
modernizării retelei de drumuri 
locale afectată de introducerea 
reţelelor de canalizare în ultimii 
3 ani. 
 Îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie;  reducerea impactului 
negativ asupra factorilor de 
mediu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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pietonale. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
senator PSD Georgica 
SEVERIN 

 Accesul populatiei la locuri de 
muncă, servicii medicale, 
educaţie, cultură, recreere; 
fluidizarea transportului de 
mărfuri cu impact direct asupra 
dezvoltării economice 
echilibrate. 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

807.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Se alocă suma de 5.000.000 lei 
pentru obiectivul de investiţii: 
Construire sediu primărie şi 
servicii publice în Comuna 
Cornu. 
Obiective:  
-dezvoltarea infrastructurii 
serviciilor publice şi a serviciilor 
de utilitate publică.Edificarea 
unei construcţii cu regim de 
înălţime S+P+1E+M, cu 
destinaţie sediu primărie şi 
servicii de utilităţi publice, spaţii 
tehnico-administrative, garaj şi 
alte anexe. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Sursa de finantare : bugetul de 
stat. 
Clădirea în care funcţionează 
serviciile administraţiei locale 
datează de la începutul 
secolului XX şi este total 
insuficientă desfăşurării 
activităţilor actuale. În ultimii 20 
de ani, localitatea a cunoscut o 
dezvoltare impresionantă iar 
prin descentralizare, tot mai 
multe atribuţii şi servicii publice 
au fost date în competenţa 
autorităţilor locale.  
Pentru asigurarea cadrului 
necesar pentru furnizarea 
serviciilor publice de interes 
local, la nivelul comunei Cornu 
au fost înfiinţate structuri noi, 
având atribuţii în prestarea 
serviciilor stabilite de lege ( 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
senator PSD Georgica 
SEVERIN 

Poliţia Locală, Serviciul Public 
de Asistenţă Socială, Serviciul 
de transport public local, 
Serviciul de administrare a 
domeniului public şi privat, 
Serviciul de alimentare cu apă 
şi canalizare, etc.) 

respective  
 

808.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Se alocă suma de 4.000.000 lei 
pentru obiectivul de investiţii: 
Extinderea, reabilitarea şi 
modernizarea clădirii în care 
funcţionează Biblioteca şi 
Muzeul de Etnografie şi Istorie 
din Comuna Cornu. 
Obiective: 
- extinderea bibliotecii cu o sală 
de lectură 
- reabilitarea acoperişului, 
reabilitarea faţadei, reparaţii 
generale ale încăperilor, 
modernizarea grupurilor 
sanitare şi a instalaţiilor; 
- izolarea termică a pereţilor 
exteriori; 
- înlocuirea ferestrelor şi a uşilor 
exterioare existente,  cu 
tâmplărie performantă 
energetic; 
- termo-hidroizolarea planşeului 
peste ultimul nivel; 
-  refacerea finisajelor 
anvelopei; 

Sursa de finantare : bugetul de 
stat. 
Justificarea proiectului : 
Clădirea în care funcţionează 
Biblioteca comunală şi Muzeul 
de etnografie şi istorie a fost 
edificată în anul 1930, 
suportând reparaţii capitale în 
anul 1986. Din anul 1986 şi 
până în prezent s-au executat 
numai lucrări mici de reparaţii şi 
întreţinere a clădirii, însă nu s-
au putut efectua lucrări de 
reparaţii capitale datorită 
insuficienţei fondurilor în 
bugetul local. Clădirea  prezintă 
un nivel scăzut de izolare 
termică, care se traduce în 
facturi mari pentru încălzire. Pe 
perioada iernii, mare parte din 
căldura încăperilor se pierde din 
cauza gradului redus de izolare 
termică;  Elementele de 
construcţie ale faţadei sunt 
deteriorate şi cu potenţial risc 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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- dotarea cu mobilier specific. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
senator PSD Georgica 
SEVERIN 
 

de prăbuşire. Pentru a fi 
utilizată în condiţii de igienă şi 
siguranţă corespunzătoare, 
clădirea necesită urgente 
intervenţii de reabilitare a 
acoperişului, reabilitare a 
faţadei, reparaţii generale ale 
încăperilor, modernizarea 
grupurilor sanitare şi a 
instalaţiilor. Datorită achiziţiilor 
şi donaţiilor de volume de carte 
din ultimii 10 ani, este necesară 
extinderea bibliotecii cu încă o 
sală de lectură, precum şi 
dotarea cu mobilier specific. 

809.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Se alocă suma de 2.500.000 lei 
pentru obiectivul de investiţii: 
Finalizare şi dotare Centru 
cultural din Comuna Cornu. 
Obiective: 
-punerea în valoare a bunurilor 
din patrimoniul cultural; 
-conservarea specificului şi 
tradiţiilor locale; 
-diversificarea şi multiplicarea 
vieţii culturale; 
-întărirea rolului aşezămintelor 
culturale şi transformarea 
acestora în centre comunitare 
de acces la informaţie şi cultură 
şi de coeziune socială; 
 

 
- Sursa de finantare : bugetul 
de stat. 
Justificarea proiectului:  
Obiectivul de investiţii “Centru 
cultural”, care a fost început la 
sfârşitul anului 2008 şi care se 
află într-un stadiu de execuţie 
de cca.80%.  Valoarea totală a 
investiţiei este de 6.500.000 lei, 
din care, până la data actuală, 
s-a plătit din bugetul local 
5.000.000 lei.  
La această dată, însă, execuţia 
lucrărilor a fost suspendată 
datorită faptului că veniturile la 
bugetul local nu ne mai permite 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
senator PSD Georgica 
SEVERIN 

finanţarea în continuare a 
acestui obiectiv de investiţii. 

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

810.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 
VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

 
Se alocă suma de 6685.51 
(sasemiisasesuteoptzecisicinci,
51) mii lei pentru obiectivul de 
investiţii: 
 
Extindere retea apa potabila sat 
Sotrile si  sat Vistieru, comuna 
Sotrile, judetul Prahova; 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
senator PSD Georgica 
SEVERIN 

Sursa de finantare : Bugetul de 
stat. Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 
Luand in considerare faptul ca 
zonele rurale si zonele urbane 
din Romania prezinta o 
deosebita importanta din punct 
de vedere economic, social si 
cultural, este necesara 
dezvoltarea durabila a acestora. 
Pentru revitalizarea comunelor 
si a satelor componente ale 
municipiilor si oraselor, este 
esential sa fie solutionata 
problema dezvoltarii 
infrastructurii locale de apă şi 
apă uzată. 
 Neadoptarea acestor masuri 
conduce pe termen lung la 
neasigurarea standardelor de 
calitate a vietii, necesare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
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populatiei, in domeniul 
serviciilor publice, cu atat mai 
mult cu cat Romania s-a 
angajat ca pana in anul 2015 
pentru sistemele de alimentare 
cu apa si pana in anul 2018 
pentru sisteme de canalizare si 
statii de epurare sa asigure 
localitatilor din Romania 
conformarea la legislatia din 
domeniul mediului prin 
dezvoltarea infrastructurii de 
apa si apa uzata, in caz contrar 
putand fi declansata procedura 
de infringement. 
    

811.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 

VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Se aloca  suma de 
2.132.488,80 lei pentru 
realizarea pentru obiectivul de 
investiţii: 
 
 “Piata agroalimentara- Valea 
Doftanei, judetul Prahova” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
senator PSD Georgica 

Construirea unei pieţe 
agroalimentare moderne este 
necesară deoarece în comună 
există foarte multe resurse dar 
nici o piaţă de desfacere. Acest 
proiect va contribui la 
dezvoltarea economică şi 
socială a zonei şi va permite 
producătorilor noştri locali să-şi 
poată scoate spre vânzare 
produsele proprii. 
 
Sursa de finantare : Bugetul de 
stat. Ministerul  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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SEVERIN - Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

812.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 

VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Se aloca  suma de 
2.132.488,80 lei pentru 
realizarea pentru obiectivul de 
investiţii: 
 
 “Piata agroalimentara- Valea 
Doftanei, judetul Prahova” 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului   
senator PSD Georgica 
SEVERIN 

Construirea unei pieţe 
agroalimentare moderne este 
necesară deoarece în comună 
există foarte multe resurse dar 
nici o piaţă de desfacere. Acest 
proiect va contribui la 
dezvoltarea economică şi 
socială a zonei şi va permite 
producătorilor noştri locali să-şi 
poată scoate spre vânzare 
produsele proprii. 
 
Sursa de finantare : Bugetul de 
stat. Ministerul  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  

813.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 

Alocarea  sumei de 10.328,00 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Reabilitarea si 
modernizarea retelei de strazi 

Imbunatatirea accesului la 
obiectivele socio-economice si 
turistice ale orasului si 
sprijinirea unei dezvoltari 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 592 - 

VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

a orasului Azuga Judetul 
Prahova etapa II ( 4,36km –
strazi, inclusiv trotuare) 
 
La acest obiectiv este realizata 
documentatia tehnica la nivel 
de S.F. +PT +DEE 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
senator PSD Georgica 
SEVERIN 

durabile prin integrarea 
armonioasa a infrastructurii 
rutiere in randul celorlalte functii 
urbane si sporirea atractivitatii 
turistice  
Finantare  prin programul PNDL  
conform OUG 28/2013 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

814.  Anexa nr.3/15 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
INFRASTRUCTURA 

VIII. Programul naţional de 
dezvoltare locală 

Alocarea  sumei de 25.000,00 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului Sala  de sport 180 
locuri in orasul 
Azuga,jud.Prahova 
 
La acest obiectiv s-a predat 
catre CNI terenul  in suprafata 
de 3500 mp  din Azuga,str 
Ritivoiu nr 2B,Jud.Prahova, s-a 
realizat Studiul geotehnic pe 
amplasament si documentatia 
cadastrala. 

Pe raza orasului Azuga nu 
exista o sala de sport care sa 
asigure conditiile optime pentru 
efectuarea orelor de educatie 
fizica prevazute in programa 
scolara si pentru realizarea 
unor activitati sportive   scolare 
de catre  elevii Scolii Generale  
si a Liceului Teoretic Azuga la 
care invata aproximativ 600 de 
elevi . 
 
Finantare  prin programul Sali 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
senator PSD Georgica 
SEVERIN 

de sport   derulat prin CNI  
conform OG nr 25/2001, si 
prevederile H.G. nr 818 /2003 
privind aprobarea normelor 
metodologice pentru derularea 
Programului Sali de sport , 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

815.  Anexa nr., Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, anexa cu 
suma de :  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PSD Alexandru Cordoş 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - Finalizare bloc O 1 str. Piaţa 
Romana Nr 15 municipiu Turda 
Jud Cluj 
 -valoare – 1.500.000 lei 
  
- construire Sala de Sport 
Polivalentă, municipiul Turda, 
jud. Cluj 
-valoare – 10.000.000 lei 
 
- continuare program 
introducere apă comuna 
Feleacu, jud. Cluj. 
-valoare – 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Pentru continuare program 
introducere apa comuna 
Feleacu,potrivit prevederilor art. 
9 din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 594 - 

- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
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închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite. 

816.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

Se suplimenteaza bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
publice cu suma de 200 mii lei  
pentru finalizarea lucrărilor de 
reabilitare a Şcolii cu clasele I-
VIII din comuna Valea 
Râmnicului, judeţul Buzău, 
începute în anul 2008 şi 
nefinalizate din lipsa finanţării. 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Finanţelor Publice, Acţiuni 
Generale 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
CONSTANTIN POPA, senator 
UNPR de BUZĂU 

Lucrările de reabilitare a Şcolii 
din comuna Valea Râmnicului 
au fost începute în anul 2008. 
Pentru finalizarea acestora 
conform proiectului aprobat mai 
este necesară suma de 200 mii 
lei, sumă pe care Primăria 
comunei nu o poate asigura din 
surse proprii. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 

817.  Anexa 3/15 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 

 Se suplimentează bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma de 100 mii lei  

Reabilitarea drumului DC 
Dimiana - Dogari 2 km, comuna 
Beceni, judeţul Buzău. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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pentru reabilitarea drumului DC 
Dimiana - Dogari 2 km, comuna 
Beceni, judeţul Buzău 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Finanţelor Publice, Acţiuni 
Generale 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
CONSTANTIN POPA, senator 
UNPR de BUZĂU 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

818.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.36 
 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice    

Se propune alocarea sumei de   
11.200 mii lei pentru  
Modernizare strazi in 
municipiul Cluj-Napoca 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

In municipiul Cluj Napoca exista 
peste 1,100 străzi. Dată fiind 
vechimea lor, anual 
municipalitatea introduce in 
modernizare si reparatii sute de 
străzi. Banii sunt necesari 
pentru  continuarea proiectelor 
de modernizare, astfel încât toţi 
locuitorii municipiului să poată 
beneficia de infrastructura 
rutieră adecvată. 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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 veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective. 

819.  Anexa  3/35/02/cap 
5001/grupa55/art.01/alin.13 
 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice    

Se propune alocarea sumei de 
50.000 mii lei  extinderea 
Parcului Industrial Tetarom III  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

În vederea creării de locuri de 
muncă, prin atragerea de noi 
investitori  trebuie extins Parcul 
Industrial Tetarom III din Jucu, 
jud. Cluj. 
 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrari prin bugetul MDRAP 
 

820.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.37 
 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice    

Se propune alocarea sumei de 
2.000 mii lei pentru  proiectul  
Consolidaere Deal Hoia, la 
limita dintre Muzeul 
Etnografic – Sectia In Aer 
Liber şi Parcul Industrial 
Tetarom I 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Dealul se prabuseste constant, 
distrughand atat Muyeul 
Etniografic ccât şi Parcul 
Industrial, clădiri proprietatea 
Judeţului Cluj sau ale 
investitorilor privaţi. Existp 
riscuri atât pentru vieţi omeneşti 
cât şi pentru dezvoltarea 
economică dar şi pentru 
patrimoniul naţional. Nu s-a 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrari prin bugetul MDRAP 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

putut identifica în bugetul 
judeţului niciodata o sumă atât 
d eimportantă, iar ploiel şi 
zăpezile din ultimii 2 ani au 
produs mari alunecări existând 
riscul unei prăbuşiri totale dacă 
nu se consolidează. În plus, 
Guvernul trebuia să asigure 
fondurile pentru refacerea după 
situaţiile de urgenţă / calamitate 
şi nu a făcut-o. 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

821.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.04 
 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice    

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru  proiectul  
Centru - Azil de bătrâni în 
municipiul Cluj Napoca 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Problema socială a persoanelor 
vârstnice care nu mai au nici 
aparţinători şi de multe ori nici 
locuinţe, este foarte mare, în 
contextul mai ales  din cauza  
lipsei locurilor din centrele 
pentru  bătrâni. Un nou centru 
pentru  persoanele vârstince 
este imperios necesar a se 
edifica în municipiul Cluj 
Napoca pentru  a putea asigura 
protejarea acestei categorii de 
persoane defavorizate. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrari prin bugetul MDRAP 
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Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

822.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.04 
 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice    

Se propune alocarea sumei de 
2.000 mii lei pentru  proiectul  
Centrul De Consiliere Si 
Sprijin Pentru  Parinti Si Copii 
– CCS – Centru social, in 
municipiul Cluj Napoca 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Incepand cu anul 2005, odată 
cu intrarea in vigoare a Legii 
nr.272/2004 obligaţia 
infiinţării de servicii pentru  
prevenirea separării copilului de 
familie a fost transferată către 
Autorităţile publice de la nivelul 
municipiilor, oraselor si 
comunelor. Din punct de vedere 
al clasificării, serviciile specifice 
de prevenire a separării copiilor 
de 
familie, sunt serviciile de zi prin 
care se asigură menţinerea, 
refacerea si 
dezvoltarea capacităţilor 
copilului si ale părinţilor săi, 
pentru  depăsirea situaţiilor 
care ar putea determina 
separarea copilului de familia 
sa. 
In prezent, la nivelul Autorităţilor 
administraţiei publice locale de 
la nivelul 
municipiilor, oraselor si 
comunelor există un număr 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrari prin bugetul MDRAP 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrari prin bugetul MDRAP 
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insuficient de servicii 
comunitare specializate pentru  
protecţia copilului, fapt care 
conduce la un volum crescut de 
activitate si la un efort financiar 
suplimentar din partea 
Direcţiilor Generale de 
Asistenţă Socială si Protecţia 
Copilului, organizate la nivel 
judeţean, care trebuie să 
preia un număr mai mare de 
beneficiari. 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

823.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.04 
 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice    

Se propune alocarea sumei de 
1.500 mii lei pentru  proiectul  
Start Spre Independenţă - 
Centru social multifunctional 
pentru  tinerii aflati in situatii 
de risc in municipiul Cluj 
Napoca 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Analiza nevoilor si problemelor 
sociale din judeţul Cluj relevă 
faptul că există un 
număr mare de tineri care se 
află in situaţie de risc de 
marginalizare socială, 
neexistand incă servicii locale 
adecvate si/sau suficiente 
pentru  această categorie 
socială vulnerabilă. 
Există cateva 
organizaţii/instituţii care oferă 
diverse servicii, insă acestea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

acopera doar o mică parte a 
nevoilor identificate pe plan 
local si judeţean. De aceea, 
preocupările Autorităţilor locale 
si ale societăţii civile se 
indreaptă spre găsirea unor 
soluţii rapide si sustenabile, 
care să oprească extinderea 
fenomenelor sociale negative. 
Analizele au evidenţiat situaţia 
precară a infrastructurii 
serviciilor sociale si 
necesitatea realizării de 
investiţii in construcţia 
amplasamentelor sociale, 
reabilitarea, modernizarea si 
dotarea clădirilor in care se 
desfăsoară acestea. 
In ianuarie 2007, erau 6.699 de 
copii, cu varsta de 18 ani si 
peste, ceea ce reprezintă 
25,5% din totalul copiilor aflaţi 
in centrele de plasament. 
Conform Raportului GIASAI, 
pană in anul 2010 vor implini 
varsta de 18 ani aproximativ 
32.543 copii aflaţi instituţii  
(numărul a fost calculat luand in 
considerare informaţiile 
referitoare la piramida varstelor 
de la sfarsitul anului 2001, fără 
a se lua in calcul rata mortalităţii 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
- Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât nu se 
specifica capitolul bugetar, 
articolul şi alineatul de la care 
să se finanţeze lucrările 
respective  
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 602 - 

instituţionale si plecările legale 
din instituţii, inaintea implinirii 
varstei de majorat). 
Proiectul urmeaza a fi amplasat 
intr-o locatie nouă. 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

824.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.04 
 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice    

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru  proiectul  
Un Loc Sigur Pentru  Tine - 
Centru social pentru  
victimele violentei in 
municipiul Cluj Napoca 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

In Romania, tema violenţei in 
familie a fost relativ recent 
abordată in mod oficial, iar 
fenomenul are proporţii 
ingrijorătoare, fiind prezent in 
toate mediile sociale, avand 
cauze multiple si fiind tolerat 
prin mentalităţi permisive si 
justificative. 
Violenţa domestică este o 
problema globală, care ţine de 
viaţa cotidiană a societăţii 
noastre, fiind strans legată de 
un model patriarhal al familiei, 
al relaţionării intrafamiliale. 
Victimele violenţei domestice 
pot fi copiii, femeile, persoanele 
varstnice. 
Conform datelor sintetizate de 
Agenţia Naţională pentru  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrari prin bugetul MDRAP 
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Protecţia Familiei, in regiunea 
de nord-vest (care include 
judeţul Cluj), situatia cazurilor 
de violenţă domestică se 
prezinta in felul următor - in 
anul 2005 - 602 cazuri, in anul 
2006 - 772 cazuri, in anul 2007 
– 917 cazuri, iar in 2008 – 962 
cazuri. 
La nivelul judeţului Cluj, pe 
primele două trimestre ale 
anului 2009, s-au inregistrat 
59 de cazuri de violenţă 
domestică din care 16 asupra 
copiilor si 43 asupra adulţilor. 
Aceste persoane beneficiază de 
servicii de consiliere 
psihologică, socială, juridică si 
de asigurare a securităţii prin 
includerea intr-un adăpost in 
localitatea Campia Turzii. 
Violenţa domestică afectează in 
mod direct atat victimele, cat si 
copiii, familiile, prietenii, 
angajatorii si colegii lor de 
muncă, avand repercursiuni 
asupra calităţii vieţii intregii 
comunităţi. Consecinţele ei apar 
pe planuri multiple, implicand 
nivelul financiar, social, de 
sănătate publică, si cel 
psihologic. Potrivit standardelor 
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europene la o populaţie de 
10.000 locuitori ar trebui să 
existe cel puţin 1 loc intr-un 
adăpost temporar. Astfel intr-un 
oras cu peste 300 000 locuitori 
ar trebui să existe minim 30 
locuri in adăposturile pentru  
femei. 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

825.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.36 

Se propune alocarea sumei de 
15.000 mii lei pentru   proiectul 
Modernizare şi extindere 
iluminat public  in Municipiul 
Cluj Napoca  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

In sec. 21. Iluminatul public in 
oraşe nu numai că nu trebuie 
să lipsească, dar este necesar 
să fie modernizat şi înlocuite 
vechile modele de becuri cu 
modelele noi, economice şi 
ecologice. 
Prin acţiunea de modernizare 
economia este de peste 40%. 
(36% - economia de consum, 
diferenţa din reducerea 
costurilor de mentenanţă). 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRAP 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
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Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma 
de 15.000 mii lei 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
 

826.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01 

Se propune alocarea sumei de 
20.000 mii lei pentru   proiectul 
Dotarea Municipiului Cluj 
Napoca cu autobuze, 
troleibuze, tramvaie 
ecologice  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Este imperios necesar să 
trecem la un transport public 
ecologic, in vedeera reducerii 
costurilor cu asigurarea 
transportului urban, dar mai 
ales in vederea reducerii 
efectelor poluante alea cestuia. 
Rezltatele obţinute vizează atât 
îmbunătăţirea transportului 
public de călători, creşeterea 
ponderii acestuia faţă de alte 
modalităţi, reducerea 
transportului individual, 
reducerea poluării şi a efectelor 
acesteia, reducerea costurilor 
de exploatare, prelungirea 
duratei de exploatare, 
reducerea - globală, a unor 
cheltuieli ale municipalităţii, 
posibilitatea investirii acestor 
economii în alte obiective de 
interes local. 

Se propune respingerea 
întrucât: 
-Nu exista temei legal pentru 
finantarea proiectului din 
bugetul MDRAP 
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Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma 
de 20.000 mii lei 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

827.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.36 

Se propune alocarea sumei de 
15.000 mii lei pentru   proiectul 
Modernizare şi extindere 
iluminat public  in Municipiul 
Cluj Napoca  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

In sec. 21. Iluminatul public in 
oraşe nu numai că nu trebuie 
să lipsească, dar este necesar 
să fie modernizat şi înlocuite 
vechile modele de becuri cu 
modelele noi, economice şi 
ecologice. 
Prin acţiunea de modernizare 
economia este de peste 40%. 
(36% - economia de consum, 
diferenţa din reducerea 
costurilor de mentenanţă). 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Fondurile nu sunt prevazute în 
bugetul MDRAP 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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5001/grupa51/art.01 cu suma 
de 15.000 mii lei 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
 

828.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01 

Se propune alocarea sumei de 
20.000 mii lei pentru   proiectul 
Dotarea Municipiului Cluj 
Napoca cu autobuze, 
troleibuze, tramvaie 
ecologice  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Este imperios necesar să 
trecem la un transport public 
ecologic, in vedeera reducerii 
costurilor cu asigurarea 
transportului urban, dar mai 
ales in vederea reducerii 
efectelor poluante alea cestuia. 
Rezltatele obţinute vizează atât 
îmbunătăţirea transportului 
public de călători, creşeterea 
ponderii acestuia faţă de alte 
modalităţi, reducerea 
transportului individual, 
reducerea poluării şi a efectelor 
acesteia, reducerea costurilor 
de exploatare, prelungirea 
duratei de exploatare, 
reducerea - globală, a unor 
cheltuieli ale municipalităţii, 
posibilitatea investirii acestor 
economii în alte obiective de 
interes local. 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
-Nu exista temei legal pentru 
finantarea proiectului din 
bugetul MDRAP 
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Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma 
de 20.000 mii lei 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

829.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
34.000  mii lei pentru  
modernizarea DJ108C 
Garbou – Leghia,  DN1 – 
Manastireni, pozitia kilometrica 
5+600 - 23+290, 28+050 - 
36+050 L  25.69 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
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estimate de MF la 5 miliarde lei prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

830.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
24.000  mii lei pentru  
modernizarea DJ764B Valea 
Draganului pozitia kilometrica  
0+000 - 17+600, L  17.6 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

831.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
7.700 mii lei pentru  
modernizarea DJ103K Rasca 
- Belis(DN1R) pozitia 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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kilometrica  27+955 - 35+155, L  
7,2 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

832.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
59.000 mii lei pentru  
modernizarea DJ107P Gilau 
(DN1)-Somesu Rece-Marisel - 
DN1R pozitia kilometrica  
0+000 - 44+260, L  44,26 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

833.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
14.850 mii lei pentru  
modernizarea DJ107S Gura 
Rasca - Maguri Racatau 
pozitia kilometrica  0+000 - 
11+000, L  11  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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 veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

834.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
56.700 mii lei pentru  
modernizarea DJ107M Luna 
de Sus-Baisoara-Buru-
lim.jud.Alba pozitia kilometrica  
0+000 - 42+000  L  42  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

835.  Anexa  3/15/02/cap Se propune alocarea sumei de Sumele sunt necesare pentru  Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.02/alin.03 17.618 mii lei pentru  
modernizarea DJ107R Faget – 
Ciurila pozitia kilometrica 
8+300 - 21+350  L 13.05  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

836.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
4.185 mii lei pentru  
modernizarea DJ103G DN75 - 
Cheile Turzii   pozitia 
kilometrica 27+300 - 30+400 L 
3.1  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  Alin Tişe 
 

5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

837.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
11.000 mii lei pentru  
modernizarea DJ103M 
Valcele - Rediu – Aiton  pozitia 
kilometrica 0+000 - 8+180 L 
8.18  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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estimate de MF la 5 miliarde lei Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

838.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
51.700 mii lei pentru  
modernizarea DJ109A 
Chinteni-Vutureni-recea 
Cristur-Dealu Jurcii  pozitia 
kilometrica 10+200 - 48+500 0 
L 38.3  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

839.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
44.100 mii lei pentru  
modernizarea DJ109 Rascruci 
- Borsa - Aschileu - lim.jud. 
pozitia kilometrica 0+000 - 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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32+670  L 32.67  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

840.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
16.200 mii lei pentru  
modernizarea DJ161A 
Apahida-Cojocna  pozitia 
kilometrica 0+000 - 12+000  L 
12.  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

841.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
53.500 mii lei pentru  
modernizarea DJ150 Viisoara 
- Ceanu Mare - Frata – Mociu   
pozitia kilometrica 0+600 - 
40+300 L 39.7  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 618 - 

842.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
36.900 mii lei pentru  
modernizarea DJ161 
Fundatura(DN1C)-Dabaca - 
Panticeu-Sarata   pozitia 
kilometrica 17+000 - 44+370 L 
27.37  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

843.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
20.600 mii lei pentru  
modernizarea DJ109E Dej - 
Vad - lim.jud. Salaj  pozitia 
kilometrica 1+710 - 17+000  L 
15.29  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

844.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
51.000 mii lei pentru  
modernizarea DJ109C Gherla 
- Taga - Camaras  pozitia 
kilometrica 1+400 - 39+200    L 
37.8  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
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estimate de MF la 5 miliarde lei prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

845.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
27.700 mii lei pentru  
modernizarea DJ161D Nires - 
Unguras - Vl.Ungurasului  
pozitia kilometrica 10+400 - 
30+950     L 20.55  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

846.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
13.900 mii lei pentru  
modernizarea DJ161G 
Palatca - Vaida Camaras   

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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pozitia kilometrica 10+885 - 
21+200  L 10.315  km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

847.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
23.500 mii lei pentru  
modernizarea DJ161E  
Habadoc - Buza – Feldioara 
pozitia kilometrica 8+000 - 
25+420  L 17.42 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

848.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
30.900 mii lei pentru  
modernizarea DJ108C 
Manastireni - Calata-Margau  
pozitia kilometrica 36+050-
59+000   L 22.95 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

849.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
13.500 mii lei pentru  
modernizarea DJ103J 
Sacuieu-Vladeasa  pozitia 
kilometrica 10+200-20+200  L 
10 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

850.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
9.000 mii lei pentru  
modernizarea DJ103J DN1R 
Sancrai-Alunis    pozitia 
kilometrica 0+000-7+000 L 7 
km 
 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

851.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
3.780 mii lei pentru  
modernizarea DJ103N DN1-
Lim.jud Salaj  pozitia 
kilometrica 0+000-2+800 L 2.8 
km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde 
leiv 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

852.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
9.000 mii lei pentru  
modernizarea DJ103H 
Sacuieu-DJ108C pozitia 
kilometrica 12+250-19+250 L 7 
km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

853.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
3.780 mii lei pentru  

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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modernizarea DJ108N 
Aghires(DJ108C)-lim.jud.Salaj 
pozitia kilometrica 0+000-2+800 
L 2.8 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

854.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
10.200 mii lei pentru  
modernizarea DJ107N Gura 
Rasca-Somesul 
Rece(DJ107P) pozitia 
kilometrica 28+612-36+200 L 
7.588 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

855.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
18.900 mii lei pentru  
modernizarea DJ107N 
Baisoara-Valea Ierii- Plopi 
pozitia kilometrica 0+000-
14+000 L 14 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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estimate de MF la 5 miliarde lei Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

856.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
21.600 mii lei pentru  
modernizarea DJ107L  
Petresti- Lita pozitia 
kilometrica 14+900-30+950 L 
16.05 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

857.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
51.200 mii lei pentru  
modernizarea DJ 103G 
lim.jud.Alba-Moldovenesti-
Sandulesti-Ceanu Mic-Aiton 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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pozitia kilometrica 13+200-
27+300 - 30+400-54+287 L 
37.987 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

858.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
6.000 mii lei pentru  
modernizarea DJ107F lim.jud 
Alba-DN1F Luncan pozitia 
kilometrica 9+860-14+370 L 
4.51 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
--Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

859.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
9.800 mii lei pentru  
modernizarea DJ107R Filea 
de Jos-Sacel (DJ 107M) 
pozitia kilometrica 21+350-
28+650 L 7.3 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
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stabilirea sursei de finantare”. 
860.  Anexa  3/15/02/cap 

5001/grupa51/art.02/alin.03 
Se propune alocarea sumei de 
15.200 mii lei pentru  
modernizarea DJ10R Mt. 
Baisorii- Mt. Mare  pozitia 
kilometrica 47+350-58+650 L 
11.3 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

861.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
17.800 mii lei pentru  
modernizarea DJ105T Cluj-
Napoca-Popesti-Corus-
Salistea Veche; Berind-DN1F 
pozitia kilometrica 3+447-
14+447 -  
19+470-21+670 L 13.2 km 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

862.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
19.300 mii lei pentru  
modernizarea DJ109S Deus-
Macicas-Giula pozitia 
kilometrica 0+000-14+320 L 
14.32 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

863.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
23.000 mii lei pentru  
modernizarea DJ109B 
Fundatura-Cornesti pozitia 
kilometrica 0+000-17+100 L 
17.1 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

864.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
17.550 mii lei pentru  

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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modernizarea DJ161C Iclod-
Alunis, Alunis- Corneni  
pozitia kilometrica 0+000-
10+300, 10+300-13+000  L 13 
km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

865.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
30.780 mii lei pentru  
modernizarea DJ108B lim.jud 
Salaj-Bobalna-Viile Dejului 
pozitia kilometrica 21+200-
44+000 L 22.8 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

866.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
1.800 mii lei pentru  
modernizarea DJ109C Gherla 
pozitia kilometrica 0+000-1+400 
L 1.4 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
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căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

867.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
5.400 mii lei pentru  
modernizarea DJ161H DN16 –
Suatu pozitia kilometrica 
0+000-4+000  L 4 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

868.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
2.000 mii lei pentru  
modernizarea DJ 161F Valea 
Calda-Catina pozitia 
kilometrica 0+000-1+500 L 1.5 
km 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

869.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
9.400 mii lei pentru  
modernizarea DJ182E 
Chiuiesti-Manastirea pozitia 
kilometrica 0+000-7+000 L 7 
km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

870.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
23.000 mii lei pentru  
modernizarea DJ109D Sic-
Visa Coasta-DN1 pozitia 
kilometrica 17+000-34+120 L 
17.12 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

871.  Anexa  3/15/02/cap Se propune alocarea sumei de Sumele sunt necesare pentru  Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.02/alin.03 2.800 mii lei pentru  
modernizarea DJ161E  
(DJ172A) Habadoc-Buza-
Feldioara- Hodaie pozitia 
kilometrica 25+420-27+510 L 
2.09 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

872.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
28.700 mii lei pentru  
modernizarea DJ172F Mica-
Sinmarghita-
lim.jud.BN,Gherla-Mintiu-Mica 
pozitia kilometrica 16+560-
22+570, 1+400-16+650 L 21.26 
km 
 
Autori: Comisia pentru 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

873.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
13.500 mii lei pentru  
modernizarea DJ 161B Turda-
Bogata-Calarasi  pozitia 
kilometrica 30+647-40+647 L 
10 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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estimate de MF la 5 miliarde lei Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

874.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
9.700 mii lei pentru  
modernizarea DJ 161A Iuriu 
de Campie-Ceanu Mare pozitia 
kilometrica 22+610-29+800 L 
7.19 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

875.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
13.700 mii lei pentru  
modernizarea DJ 151C lim. 
Jud. Mures -Tritenii de Jos 
pozitia kilometrica 12+500-

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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22+700 L 10.2 km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

876.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
5.700 mii lei pentru  
modernizarea DJ 161G 
Sucutard – Petea pozitia 
kilometrica 0+000-4+280 L 4.28 
km 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

877.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru   Reparaţii 
capitale şi modernizări străzi 
în oraşul Huedin, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
orăşeneşti si creşterea gradului 
de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Proiectul are o valoare de 4.000 
mii lei. Solicităm susţinerea a 
unei cote de cofinanţare de 
25% 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

878.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.36 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei  pentru  
Modernizarea centrului civic 
al oraşului Huedin, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
orăşeneşti si creşterea gradului 
de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Proiectul are o valoare de 4.000 
mii lei. Solicităm susţinerea a 
unei cote de cofinanţare de 
25% 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.36 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

879.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.36 

Se propune alocarea sumei de 
4.500 mii lei  pentru   
Construirea reţelei de 
distribuţie şi a staţiei de 
transfer pentru  introducerea 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
orăşeneşti si creşterea gradului 
de 
civilizaţie în acest spaţiu. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Finantarea acestor obiective 
se asigura din bugetele locale, 
conform prevederilor Legii nr. 
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gazului în oraşul Huedin, jud. 
Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Proiectul are o valoare de 
2,000,000 euro. Solicităm 
susţinerea a unei cote de 
cofinanţare de 50% 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.36 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

215/2001, privind administratia 
publica locala. Sumele sunt 
aprobate in pozitie globala si se 
detaliaza pe obiective de 
ordonatori principali de credite 
la propunerea autoritatilor 
locale 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
 

880.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru  
modernizarea DC 87, DC 86, 
DC 88, DC 89 din comuna 
Petreştii de Jos, jud. Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

881.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru  realizare 
ccanalizare în satele Petreştii 
de Jos şi Crăieşti, din 
comuna Petreştii de Jos, jud. 
Cluj   
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

882.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
3.700 mii lei pentru   
modernizarea DC 129 
Rogojel, comuna Săcuieu, 
jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  
3/15/02/cap5001/grupa51/art.02
/alin.03 cu suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

883.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru   susţinere 
proiect Măsura 322 –
„Colectarea şi epurarea 
apelor uzate menajere, 
modernizare drum comunal, 
extinderea sistemului de 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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alimentare cu apă şi dotare4 
cămin cultural Săcuieu”, 
comuna Săcuieu, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

884.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru   susţinere 
proiect Măsura 125 -
modernizare drum forestier 
Răcad”, comuna Săcuieu, 
jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

885.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru   susţinere 
proiect Canalizare Menajeră în 
satul Bogata, comuna 
Călăraşi, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este în executare. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

886.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
800 mii lei pentru   susţinere 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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proiect Modernizare Drum 
Comunal DC 62 pe o lungime 
de 2,5 km în localitatea 
Călăraşi Gară, comuna 
Călăraşi, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este nouă. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

887.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru   susţinere 
proiect Amenajare Spaţiu 
Verde şi teren de Sport în 
localitatea Călăraşi,comuna 
Călăraşi, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este în executare 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

888.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
3.103 mii lei pentru   susţinere 
proiect Modernizare străzi de 
pământ şi modernizare pod 
peste Valea ierii (Virehoaie) în 
comuna Băişoara, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este în executare 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
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estimate de MF la 5 miliarde lei căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

889.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
6.228 mii lei pentru   susţinere 
proiect Reţele de canalizare 
menajeră şi canal colectorm 
sat Săcel, comuna Băişoara, 
jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este în stadiu de 
proiect tehnic. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

890.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.20 

Se propune alocarea sumei de 
4.248 mii lei pentru   susţinere 
proiect Extinderea şi înlocuire 
reţea de apă potabilă 
existentă în staţiunea 
turistică Muntele Băişorii, 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este în stadiu de SF. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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comuna Băişoara, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.20 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

891.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
650 mii lei pentru  cofinanţare 
asfaltări drumuri comunale şi 
străzi în comuna Măguri-
Răcătău, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

892.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
250 mii lei pentru  proiect de 
Amenajare albie râuri în sat 
Măguri-Răcătău, comuna 
Măguri-Răcătău, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

893.  Anexa  3/15/02/cap Se propune alocarea sumei de Sumele sunt necesare pentru  Se propune respingerea 
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5001/grupa51/art.02/alin.35 350 mii lei pentru   cofinanţare 
Cămin Cultural în sat Măguri, 
comuna Măguri-Răcătău, jud. 
Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

894.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru   proiect 
Modernizare – Asfaltare Uliţă 
principală în localitatea 
Fodora, comuna Aşchileu, 
jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este începută şi 
nefinalizată din lipsă de fonduri 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

895.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
600 mii lei pentru   proiect 
Construire Grădiniţă în 
localitatea Cristorel, comuna 
Aşchileu, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este începută şi 
nefinalizată din lipsă de fonduri 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

896.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru  finalizarea   
proiectului Reabilitare 
Dispensar Uman în localitatea 
Aşchileu, comuna Aşchileu, 
jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este începută şi 
nefinalizată din lipsă de fonduri 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

897.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
774 mii lei pentru   proiect 
„Asfaltare Drum Feleacu – 
zona Beşa” în comuna 
Feleacu, jud. Cluj 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este în stadiu de SF. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

898.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.04 

Se propune alocarea sumei de 
6.959 mii lei pentru   continuare 
lucrări la proiect „Execuţie 
bază sportivă Feleacu” în 
comuna Feleacu, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Lucrarea este în execuţie 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.04 cu 
suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

899.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.20 

Se propune alocarea sumei de 
690 mii lei pentru   proiect 
„Extinderea reţea alimentare 
cu apă potabilă Feleacu – 
zona prundărie” în comuna 
Feleacu, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.20 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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900.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
2.000 mii lei pentru   proiect 
Construire şcoală cu clasele 
I-XII în localitatea Jucu de 
sus,  în comuna Jucu, jud. 
Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

901.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
2.500 mii lei pentru   proiect  
Canalizarea localităţilor Jucu 
de Mijloc, Jucu Herghelia, 
Jucu de sus - Duvana, în 
comuna Jucu, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

902.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru   proiect  
asfaltare drumuri în comuna 
Jucu, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

903.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru   proiect  
Asfaltare drum comunal DC 
91 în comuna Ciurila, jud. 
Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

904.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.20 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru   proiect  
Alimentare cu apă potabilă a 
localităţii Sălicea în comuna 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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Ciurila, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.20 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

905.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
250 mii lei pentru   proiect  
Construire Cămin Cultural în 
localitatea Filea de Jos, în 
comuna Ciurila, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin. 35 cu 
suma menţionată în 
amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

906.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.20 

Se propune alocarea sumei de 
9.569 mii lei pentru   proiect  
Înfiinţare reţea publică de apă 
şi apă uzată, în comuna 
Negreni, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Proiectul este la faza de SF. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.20 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
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stabilirea sursei de finantare”. 
907.  Anexa  3/15/02/cap 

5001/grupa51/art.02/alin.03 
Se propune alocarea sumei de 
8.975 mii lei pentru   proiect 
Modernizare uliţe şi drumuri 
comunale - 6,3 km, în comuna 
Negreni, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Proiectul este la faza de SF. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

908.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
9.519 mii lei pentru   proiect  
Modernizare drum Osoiele-
Lac-Ponor-Tusa – 10km, în 
comuna Negreni, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. 
Proiectul este la faza de SF. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

909.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.04 

Se propune alocarea sumei de 
200 mii lei pentru   proiect  
Amenajare sală 
multifuncţională în baza 
sportivă, în comuna Iara, jud. 
Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.04 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
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Senat. urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

910.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
500 mii lei pentru   proiect  
Canalizare ape menajere în 
satul Iara (zona blocurilor), în 
comuna Iara, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

911.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.20 

Se propune alocarea sumei de 
50 mii lei pentru   proiect 
Reabilitare reţea alimentare 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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cu apă în sat Iara (zona Rât), 
în comuna Iara, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

civilizaţie în acest spaţiu. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.20 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

912.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
6.730 mii lei pentru   proiect 
Reabilitarea DC 175 Jichişu 
de Jos – Tarpiu pe o lungime 
de 8 km, în comuna Jichişu 
de Jos, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
Lucrarea este in stadiu de SF. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

913.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.20 

Se propune alocarea sumei de 
6.023 mii lei pentru   proiect 
Realizarea alimentării cu apă 
potabilă şi canalizării satului 
Jichişu de Jos, în comuna 
Jichişu de Jos, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
Lucrarea este in stadiu de SF. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.20 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
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fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

914.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
4.500 mii lei pentru  Reabilitare 
drumuri de acces către 
exploataţiile agricole şi 
păşunile comunale, în 
comuna Jichişu de Jos, jud. 
Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu.  
Lucrarea este in stadiu de SF. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

915.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
5.000 mii lei pentru  proiect  
Retea de canalizare în 
localitatea Valea Drăganului, 
în comuna Poieni, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. Există 
SF+PT. Reţeaua va deservi 
2500 locuitori. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

916.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 

Se propune alocarea sumei de 
3.000 mii lei pentru   proiect 
Retea de canalizare în 
localitatea  Bologa, în 
comuna Poieni, jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 

Sumele sunt necesare pentru  
imbunătăţirea infrastructurii 
rurale si creşterea gradului de 
civilizaţie în acest spaţiu. Există 
SF+PT. Reţeaua va deservi 800 
locuitori. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.35 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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Senat. Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

917.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 

Se propune alocarea sumei de 
1.700 mii lei pentru   
Modernizare drum comunal 
DC 126 – DJ 108 Sâncraiu – 
Băişoru – Hodişu – km 0+000-
km 15+200, în comuna Poieni, 
jud. Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 

Lucrarea este necesară pentru 
îmbunătăţirea vieţii populaţiei 
din aceste zone rurale. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice   la 
Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.03 cu 
suma menţionată în 
amendament 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

918.  Anexa  3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin.32 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Ministerul Dezvoltarii Regionale 
si Administratiei Publice  
OUG 18/2009 cu modificarile si 
completarile ulterioare 
Contract de finantare nr. 
1027/03.05.2012 reziliat 
unilateral de catre Minister 
conform adresa nr. 
95370/20.12.2012 
Programul national multianual 
privind cresterea performantei 
energetice la blocurile de 
locuinte 
 

Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
Anexa 3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.32  cu 
suma de 1.502 mii lei pentru  
plata lucrarilor finalizate la  
investitia: „Reabilitarea 
termica a blocurilor de 
locuinte  
Municipiul Turda, 
Judeţul Cluj 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PNL  Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PNL  
din Camera Deputaţilor şi 
Senat. 
  

asigurarea finantarii cotei de 
50% de la bugetul de stat in 
vederea achitarii lucrarilor 
executate la aceasta investitie 
finalizata si receptionata. 
Precizam ca toate lucrarile sunt 
receptionate si facturate, iar 
cota de 50% aferenta bugetului 
de stat este de 1.502.011 lei. 
Antreprenorul general a 
convocat la conciliere UAT – 
MUNICIPIUL TURDA si a 
solicitat plata integrala a 
lucrarilor motivand cu faptul ca 
in contractul de lucrari 
achizitorul este UAT– 
MUNICIPIUL TURDA, nu 
MINISTERUL    
Asigurarea de la bugetul de stat 
a sumei de 1.502.011 lei va 
conduce la solutionarea litigiului 
dintre MINISTER,  UAT – 
MUNICIPIUL TURDA si implicit 
antreprenorul general. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 
Anexa 3/15/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.03  cu 
suma de 1.502 mii lei 
Sursa de finanţare: Fondul de 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
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rezervă aflat  la dispozitia 
Guvernului  

919.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru finalizare DC Felnac-
Mailat din localitatea Felnac, 
judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Investiţia a fost începută de 
către administraţia locală, 
alocând 277 mii lei din bugetul 
local. Fondurile sunt necesare 
pentru continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului alocat 
PNDL pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

920.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 110 mii lei 
pentru asfaltare străzi în 
comuna Felnac, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Proiectul a trecut de faza de 
licitaţie, administraţia locală 
alocând din bugetul local 130 
mii lei. Fondurile sunt necesare 
pentru continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului alocat 
PNDL pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

921.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 700 mii lei 
pentru amenajare trotuare 
localitatea Zădăreni, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
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reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

922.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 618 mii lei 
pentru reabilitare reţele de 
străzi din oraşul Nădlac, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş  

Administraţia locală a prevăzut 
alocarea unei sume de 100 mii 
lei din bugetul propriu, suma 
propusă în amendament 
reprezentând totatul necesar 
pentru finalizarea lucrărilor şi 
pentru evitarea contractării unui 
împrumut. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

923.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitare DC 98, 
tronson III din localitatea Vinga, 
judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

924.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 120 mii lei 
pentru modernizare străzi în 
comuna Vinga, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

925.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 50 mii lei 
pentru modernizare sediu 
Primărie Vinga, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
demararea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 679 - 

reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

926.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 1.322.962 
pentru modernizare Zona 
Juncanu 63/11.310/07.08.2012 
din localitatea Pecica, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

927.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 

Majorare cu suma de 
181.120,03 pentru modernizare 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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şi Administraţiei Publice străzi în localitatea Sederhat, 
judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator Constantin Traian 
Igaş 

obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

928.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Cămin 
Cultural Secusigiu, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
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Senator Constantin Traian 
Igaş 

 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

929.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru  lucrări de intretinere 
strazi interioare existente in 
comuna Secusigiu, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
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căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

930.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 275 mii  
lei pentru  amenajare trotuare in 
localitatea Sanpetru German, 
Munar, Secusigiu, comuna 
Secusigiu, judetul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

931.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentu amenajare  teren sintetic  
la scoala Secusigiu, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 

 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

932.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 200 mii lei 
pentru amenajare piaţă în 
Sinpetru German, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

933.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 200 mii lei 
pentru amenajare piaţă în 
localitatea Secusigiu, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

934.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 Majorare cu suma de 100 mii lei Fondurile sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

pentru reabilitare şi 
modernizare baze sportive în  
localitatea Secusigiu, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator Constantin Traian 
Igaş 

continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

935.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitare Cămin 
Cultural în localitatea Satu 
Mare, judeţul Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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protecţia mediului a Senatului  
Senator Constantin Traian 
Igaş 

amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

936.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 300 mii lei 
pentru reabilitare Cămin 
Cultural în localitatea Sînpetru 
German, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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estimate de MF la 5 miliarde lei. Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

937.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitare Cămin 
Cultural în localitatea Munar, 
judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

938.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru asfaltare străzi în 
localitatea Secusigiu, judeţul 
Arad. 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

939.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 693 mii lei 
pentru modernizare DC 83 în 
comuna Conop, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

940.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 234 mii  
lei pentru reabilitare şi 
extinderea Căminelor Culturale 
în comuna Conop, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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941.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 915 mii lei 
pentru modernizare DC 61A în 
comuna Conop, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

942.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 160 mii lei 
pentru construcţii şi reparaţii 
alei pietonale în comuna 
Conop, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

943.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 4000 mii 
lei pentru alimentare cu apă 
potabilă în comuna Conop, 
judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 692 - 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

944.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 8500 mii 
lei pentru canalizare şi staţie de 
epurare în comuna Conop, 
judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

945.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru modernizare străzi în 
localităţi, comuna Conop, 
judeţul Arad. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

946.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 210 mii lei 
pentru amenajare spaţii verzi în 
Conop şi Belotinţ, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

947.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 346 mii lei 
pentru modernizare DC 70 
Milova, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
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stabilirea sursei de finantare”. 
948.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 110 mii lei 
pentru amenajare platformă, 
amplasare containere, colectare 
deşeuri, comuna Conop, judeţul 
Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

949.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 600 mii lei 
pentru realizare baze sportive, 
comuna Conop, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
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pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

950.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru modernizare dispensare 
medicale, comuna Conop, 
judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

951.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 150 mii lei 
pentru decolmatarii văi, comuna 
Conop, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

952.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 1300 mii 
lei pentru modernizare drumuri 
agricole, comuna Conop, 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

953.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru indiguiri maluri, comuna 
Conop, judeţul Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrari prin bugetul MDRAP 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 699 - 

Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

954.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 170 mii lei 
pentru piste de biciclişti, 
comuna Conop, judeţul Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrari prin bugetul MDRAP 
 

955.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 223 mii lei 
pentru construire sediu şi garaj 
SVSU, comuna Conop, judeţul 
Arad. 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
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Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

956.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 104 mii lei 
pentru modernizare DC 70A, 
comuna Conop, judeţul Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
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Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

957.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 6.545 mii 
lei pentru modernizare străzi în 
localităţile Zăbrani, Neudorf şi 
Chesinţ, judeţul Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Proiectul a fost aprobat în 
Comisia tehnico-economică la 
MDLP Bucureşti în luna aprilie 
2014, dar nu s-a semnat 
contract de finanţare până la 
această dată. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

stabilirea sursei de finantare”. 

958.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 1.100 mii 
lei pentru canalizare apă 
menajeră în localitatea Zăbrani, 
judeţul Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

959.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 350 mii lei 
pentru reabilitare şi dotare 
Cămine Culturale  în localitatea 
Zăbrani, judeţul Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
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amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

960.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma  de 960 mii 
lei pentru asfaltare străzi în 
localitatea Căpâlnaş, judeţul 
Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
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veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

961.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 150 mii lei 
pentru asfaltare străzi în 
comuna Birchiş, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

962.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 Majorare cu suma de 150 mii lei Fondurile sunt necesare pentru Se propune respingerea 
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Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

pentru reabilitare sediu primărie 
în comuna Birchiş, judeţul Arad. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator Constantin Traian 
Igaş 

continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

963.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 350 mii lei 
pentru construire trotuare în 
localitatea Căpâlnaş, judeţul 
Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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protecţia mediului a Senatului  
Senator Constantin Traian 
Igaş 

amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

964.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma  de 400 mii 
lei pentru dalare şanţuri  în 
localitatea Ostrov, judeţul Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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estimate de MF la 5 miliarde lei. Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

965.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma  de 400 mii 
lei pentru dalare şanţuri  
Birchiş-Căpâlnaş, judeţul Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

966.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma  de 450 mii 
lei pentru reabilitare clădire 
dispensar  în localitatea 
Căpâlnaş, judeţul Arad. 
Autori: Comisia pentru 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
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administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

967.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma  de 379 mii 
lei pentru reabilitare străzi, 
lungime 4990,41 m în comuna 
Frumuşeni, judeţul Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

968.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 1.285 mii 
lei pentru construire piaţă 
agroalimentară în localitatea 
Semlac, judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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969.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma  de 160 mii 
lei pentru construire pistă 
biciclete în localitatea Semlac, 
judeţul Arad. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Nu exista baza legala pentru 
finantarea acestor categorii de 
lucrari prin bugetul MDRAP 
 

970.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 1.000 mii 
lei pentru reabilitare străzi în 
localitatea Sântana, judeţul 
Arad. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator Constantin Traian 

Acest obiectiv este inclus în 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală iar în 2014 s-
a alocat suma de 600 mii lei de 
la bugetul de stat. Fondurile 
sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Igaş Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

971.  Anexa 3/15/cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru reabilitare sediu Primărie 
Sântana, judeţul Arad. 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator  Constantin Traian 
Igaş 

Reabilitarea pe exterior a 
sediului Primăriei Sântana este 
un obiectiv pentru care s-a 
alocat o parte din suma 
necesară din bugetul local. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice la Anexa  
3/15/cap. 5001/grupa51 
cu suma menţionată în 
amendament. 
 
Sursa de finantare: 
Suplimentarea bugetului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
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MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

972.  Anexa nr.3/15 --  cap 5001/ 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice 
Art. 02 Transferuri de capital/ 
alin. 20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 814 mii lei pentru finalizare 
proiect „Alimentare cu apă a 
localităţilor Ghermăneşti şi 
Rîşeşti, comuna Drînceni, 
Judeţul Vaslui”. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator PNL  Senator Dan 
Mihai Marian 

Obiectiv de investii cu impact 
social. 
 
 Proiectul aflat în derulare a fost 
finanţat prin O.G.7/2006. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

973.  Anexa nr.3/15 -  cap 5001/ 
Grupa/titlu 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 

Obiectiv de investii cu impact 
social. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
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Administraţiei Publice 
Art. 02 Transferuri de capital/ 
alin. 20 – Subprogramul privind 
alimentarea cu apă a satelor 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Administraţiei Publice cu suma 
de 572 mii lei pentru 
“Extindere reţele alimentare 
cu apă potabilă în localitatea 
Ghermăneşti, comuna 
Drînceni, judeţul Vaslui”.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator PNL  Senator Dan 
Mihai Marian 

 
 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

974.  Anexa nr.3/15 - cap 5001/ 
Grupa/titlu 51 / Art. 02 
Transferuri de capital/  
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 7 413 mii lei pentru 
„Modernizare drumuri de 
interes local în comuna 
Drînceni, judeţul Vaslui”. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Obiectiv de investii cu impact 
social. 
 
Proiectul aflat în derulare a fost 
finanţat prin O.G. 52/2012. 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator PNL  Senator Dan 
Mihai Marian 

majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

975.  Anexa  3/15/02 - cap 5001/ 
Grupa/Titlul 51/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice/ art.02 
Transferuri de capital/ alin. 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 7.431 mii lei pentru 
construcţia blocului ANL în 
municipiul Huşi, judeţul 
Vaslui. 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator PNL  Senator Dan 
Mihai Marian 

Obiectiv de investii cu impact 
social major. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
 

976.  Anexa  3/15/02 - cap 5001/ 
Grupa/Titlul 51/ Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice/ art.02 
Transferuri de capital/ alin. 04 
Programul pentru construcţii de 
locuinţe şi săli de sport 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 2 000 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
Complexului Sportiv – 
Stadionul Municipal, 
Municipiul Huşi, Judeţul 
Vaslui.  
 
Autori: Comisia pentru 

Obiectiv de investii cu impact 
social major. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 716 - 

administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator PNL  Senator Dan 
Mihai Marian 

estimate de MF la 5 miliarde lei. fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

977.  Anexa nr.3/15/02    
Cap 5001/ Transferuri între 
unităţi ale Administraţiei Publice 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice  
 
 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 1 000 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
sălii de cinema a Municipiul 
Huşi, Judeţul Vaslui.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator PNL  Senator Dan 
Mihai Marian 

Obiectiv de investii cu impact 
social major. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
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publice.  
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

978.  Anexa nr.3/15/02    
Cap 5001/ Transferuri între 
unităţi ale Administraţiei Publice 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se propune suplimentarea  
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice cu suma 
de 20 000 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
drumurilor judeţene din 
Judeţul Vaslui.  
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Senator PNL  Senator Dan 
Mihai Marian 

Obiectiv de investii cu impact 
social major. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

979.  Anexa nr.3/15/02    Se propune suplimentarea Se solicită admiterea Se propune respingerea 
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Cap 5001/ Transferuri între 
unităţi ale Administraţiei Publice 
 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, cu suma 
de 9.500 mii lei pentru 
reamenajarea Parcului 
Tăbăcăriei,  municipiul 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator  
 Chiru Gigi Christian 
 
 

amendamentului pentru 
reamenajarea Parcului 
Tăbăcăriei, din municipiul 
Constanţa, având în vedere 
următoarele motive: 
 
1. Parcul Tăbăcăriei are o 
suprafaţă aproximativă de 100 
ha, fiind cea mai mare zonă 
înverzită a oraşului Constanţa. 
 
2. Spaţiile verzi sunt neîngrijite, 
arborii netoaletaţi, mobilierul 
urban este distrus, iar 
promenada de pe malul Lacului 
Tăbăcăriei este într-o stare 
avansată de degradare. 
 
3. Sunt necesare lucrări de 
peisagistică, plantarea de 
gazon, flori, arbori şi arbuşti, 
amenajarea promenadei şi a 
aleilor, reabilitarea podurilor şi 
podeţelor 
 
5. Necesitatea creării unei piste 
pentru biciclişti şi a unor spaţii 
destinate practicării sportului în 
aer liber 
 
6. Necesitatea conservării florei 
şi faunei specifice lacului 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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Tăbăcăriei 
 
7. Lacul Tăbăcăriei are nevoie 
periodic de lucrări de 
ecologizare. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 
Sursa de finanţare: 
Suplimentarea bugetului 
MDRAP pe anul 2015 din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în  
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 

980.  Anexa nr.3/15/02    
Cap 5001/ Transferuri între 
unităţi ale Administraţiei Publice 

 
 

Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Se alocă suma de 20.000 mii lei  
pentru demararea lucrărilor de 
reabilitare a Cazinoului din 
municipiul Constanţa, judeţul 
Constanţa bugetului Ministerul 
Dezvoltării şi Administraţiei 
Publice pentru reabilitarea 
Cazinoului din Constanţa, 
judeţul Constanţa având în 
vedere starea avansată de 
degradare a acestuia. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

1. Cazinoul din Constanţa, 
obiectiv de interes naţional, 
situat pe bulevardul Regina 
Elisabeta, pe faleza oraşului, la 
intrarea în Portul Constanţa, se 
află într-o stare avansată de 
degradare. Este necesară 
intervenţia imediată pentru ca 
statul român să nu piardă o 
clădire reprezentativă pentru 
istoria naţională. 
  
2. Clădirea este inclusă pe  
Lista monumentelor istorice a 
Ministerului Culturii, având 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Chiru Gigi Christian, senator 
PDL  
Culeţu Dănuţ, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  
 
  
 

codul CT-II-M-A-02801, fiind 
monument de tip A, Cazinoului i 
s-a recunoscut importanţa şi 
valoarea culturală. Clădirile 
clasate în grupa A, conform 
legii 422 din 18 iulie 2001, 
articolul 7, aliniatul 1, litera a, 
sunt definite ca fiind 
monumente istorice valoare 
naţională şi universală. 
  
3. Cazinoul Constanţa, clădire 
istorică, a fost edificat în 
perioada 1905-1910 şi a fost 
dat în folosinţă în luna august a 
anului 1910. Clădirea a fost 
construită în stilul Art Nouveau 
şi este un reper istoric pentru 
locuitorii oraşului, dar şi pentru 
turiştii care aleg ca destinaţie 
de vacanţă litoralul românesc. 
  
4. Cu fondurile necesare se va 
realiza consolidarea şi 
restaurarea monumentului aflat 
în prezent într-o stare avansată 
de degradare. 
  
5. Având în vedere starea în 
care se află sunt necesare 
lucrări de protejarea exterioară 
a obiectivului, consolidare a  

Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 
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fundaţiei, lucrări la coperiş, dar 
şi reabilitarea interioară a 
monumentului. 
  
6. Nerealizarea consolidării şi 
restaurării acestui obiectiv de 
interes naţional va duce la 
avansarea procesului de 
degradare sau poate chiar la 
distrugerea completă a 
acestuia.     
  
7. Readucerea în circuitul public 
a monumentului istoric va crea 
un nou spaţiu destinat 
evenimentelor culturale de 
anvergură, dar şi celor de 
agrement sau economice. 
  
8. Reabilitarea unuia din cele 
mai importante monumente 
istorice din România, Cazinoul 
Constanţa, va atrage după sine 
şi revitalizarea turismului în 
zona peninsulară, veche, a 
oraşului. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/15/01/cap.5100/01/TITLUL  
CHELTUIELI CURENTE cu 
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suma de 20.000 mii lei. 
981.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 

 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 250 mii lei 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice pentru 
conservarea, restaurarea şi 
reorganizarea Sălii Unirii, cât şi 
pentru repararea capitală la 
Muzeul Naţional al Unirii din 
Municipiul Alba-Iulia, judeţul 
Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
senator Alexandru Pereş 
Grupul Parlamentar al PDL  din 
Senatul României 
 

  Suma de 250 mii lei 
reprezintă necesarul de bani 
pentru anul 2015 în vederea 
realizării lucrărilor de 
proiectare.  
  Valoarea totală estimată 
pentru realizarea ambelor 
obiective de investiţii, care fac 
parte dintr-un proiect unitar, 
este de 16.750 mii lei. 
  Integrat în valoroasa 
fortificaţie Alba Carolina – 
recent restaurată, Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia 
ocupă locul central în ce 
priveşte educaţia culturală şi 
oferta muzeală a municipiului 
Alba Iulia, iar acum, când mai 
sunt 4 ani până la împlinirea 
celor 100 de ani de la crearea 
României Mari, a venit 
momentul pentru reintegrarea 
sa ca şi concept muzeal 
modern, care să transmită 
corect şi puternic definit, 
mesajul pentru care a fost 
creat: cel al unităţii şi 
identităţii naţionale a 
României. În acelaşi timp, 
trebuie să redea puterea şi 
bogăţia civilizaţiei geto-dace, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
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măreţia şi gloria anticului 
Apulum – cel mai important 
oraş al Daciei Romane, sau 
povestea plină de dramatism a 
capitalei Transilvaniei 
medievale, prin valorificarea 
colecţiilor din patrimoniul 
propriu.  
  Este onoarea şi datoria 
supremă a oricărei 
administraţii naţionale a 
României, să planifice şi  să 
susţină financiar restaurarea şi 
reorganizarea Muzeului 
Naţional al Unirii din Alba Iulia, 
pentru că acesta este instituţia 
muzeală care deţine cea mai 
profundă şi reală  legătură cu 
actul de naştere al României 
Mari – Marea Adunare 
Naţională de la 1 Decembrie 
1918!  
  În Sala Unirii, ecoul 
discursurilor rostite de Stefan 
Cicio Pop, Ghe.Pop de 
Băseşti, Iuliu Maniu, Iuliu 
Hossu sau Vasile Goldiş, în 
ziua sfântă de 1 decembrie 
1918, se păstrează parcă şi 
astăzi, în măreţia fostei Casine 
a armatei. Iar Documentele 
Unirii, reunite în colecţia de 6 
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volume legate în piele, precum 
şi Rezoluţiunea Adunării 
Naţionale de la Alba Iulia aşa 
cum a fost ea citită de Vasile 
Goldiş, au fost donate 
Muzeului Unirii din Alba Iulia, 
reorganizat la 1929 sub acest 
nume, prin grija Asociaţiunii 
ASTRA.  
  Mutat în clădirea fostului 
cămin al ofiţerilor, corp de 
clădire restaurat şi amenajat 
pentru asigurarea unui circuit 
expoziţional, inaugurat la 28 
noiembrie 1968, Muzeul Unirii 
deţinea în administrare şi Sala 
Unirii (restaurată şi aceasta în 
perioada 1958-1968), precum 
şi un patrimoniu istoric-
documentar şi arheologic 
demn de un muzeu de 
importanţă naţională. Expoziţia 
de bază din circuitul muzeal 
datează împreună cu lucrările 
de etalare muzeală, din anul 
1975, suferind mici modificări 
doar tematice şi de 
interpretare istorică, în anii 
imediat următori lui 1989. 
  Ca o recunoaştere a 
importanţei patrimoniului 
cultural deţinut şi a prestigiului 
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de care se bucura instituţia 
muzeală albaiuliană, în anul 
1993 aceasta a fost ridicată la 
rangul de muzeu naţional, cu 
titulatura de „Muzeul Naţional 
al Unirii Alba Iulia”. În anul 
1999 a fost inaugurată şi o 
importantă expoziţie 
etnografică cu caracter 
permanent, organizată în 
partea de nord şi subsolul Sălii 
Unirii, care se bucură de un 
real succes în rândul 
vizitatorilor, deşi spaţiul 
dedicat acesteia este unul 
insuficient şi impropriu. În anul 
2003 au fost realizate ultimele 
reparaţii la faţadele celor două 
clădiri ale Muzeului Naţional al 
Unirii din Alba Iulia. 
  Centenarul Marii Uniri de la 1 
decembrie 1918, înfăptuită la 
Alba Iulia, care va fi aniversat 
pe 1 Decembrie 2018, trebuie 
să asigure Muzeului Naţional 
al Unirii cadrul şi suportul 
financiar-material pentru 
redefinirea acestei instituţii – 
ca un concept al unui complex 
muzeal care să reunească 
identitatea şi unitatea 
naţională conferită de 
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patrimoniul de valoare 
excepţională, al momentului 
Marii Uniri, în strânsă legătură 
cu valorificarea patrimoniului 
arheologic, documentar-istoric 
şi de artă deţinut de instituţia 
muzeală de interes naţional.  
  Sala Unirii va trebui să fie 
complet reorganizată, având 
nevoie de proiectarea şi 
executarea lucrărilor de 
reparaţii capitale, reorganizare 
şi amenajare expoziţională, 
astfel încât să se identifice la 
cel mai înalt nivel cu locul de 
naştere al României Mari. Pe 
lângă amenajarea sălii 
centrale, în spiritul cel mai 
adecvat care să reconstituie 
momentul 1 decembrie 1918 – 
cu ”povestea” trăită a acestei 
măreţe zile din istoria noastră 
naţională, în această clădire 
este nevoie de organizarea 
unei expoziţii muzeale 
permanente care să explice 
tuturor vizitatorilor istoria 
Transilvaniei premergătoare 
Marii Uniri, trecând prin 
momentele importante ale 
manifestărilor spiritului 
naţional al românilor 
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transilvăneni. 
  De mare importanţă, pentru 
aducerea în prim plan a tuturor 
acestor elemente istorice, este 
punerea bazelor unui Institut 
de Cercetare al Marii Uniri, 
care să aibă sediul în corpul 
clădirii Sălii Unirii (aripa de 
nord). În acest sens, există 
deja un parteneriat încheiat 
între Consiliul Judeţean Alba, 
Universitatea 1 Decembrie 
1918 Alba Iulia şi Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia, în 
vederea realizării proiectului 
de conservare, restaurare şi 
reorganizare Sala Unirii din 
Alba Iulia. Acest institut, 
trebuie organizat, în viziunea 
noastră, în urma unei 
colaborări ale mediului 
academic şi universitar de la 
nivel naţional, în care trebuie 
implicate, pe lângă 
Universitatea din Alba Iulia, 
cele mai reprezentative centre 
universitare pentru studierea 
istoriei naţionale (Cluj, Iaşi, 
Bucureşti). 
  În aripa de sud a Sălii Unirii, 
se propune reorganizarea unui 
Centru Naţional pentru 
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Restaurare-Conservare Bunuri 
Culturale, care va fi dotat şi 
acreditat în vederea restaurării 
patrimoniului cultural naţional 
sau chiar pentru colaborări 
internaţionale. 
  De cealaltă parte, corpul de 
clădire ”Babilon”, aflat în 
administrarea Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia, 
este necesar să se integreze 
noului concept muzeal prin 
care restaurarea, şi 
reamenajarea clădirii trebuie 
să valorifice integral toate 
nivelele corpului de clădire, 
pornind de la subsol, parter cu 
cele două etaje şi 
mansardarea podului.  
  Spaţiile nou reorganizate, vor 
oferi suficiente soluţii în 
vederea delimitării şi 
organizării locaţiilor pentru 
expoziţii (temporare sau 
permanente), depozite 
muzeale, zone administrative, 
bibliotecă, cafetărie, magazin 
muzeal, ateliere educaţionale. 
Tematica reorganizării 
expoziţiei permanente, va 
include noile concepte privind 
valorificarea bogatului 
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patrimoniu arheologic datorat 
atât epocilor preistorice, cât 
mai ales perioadei clasice 
daco-romane (de menţionat 
aici că muzeul albaiulian 
deţine cea mai importantă 
colecţie de antichităţi romane 
din fosta provincie Dacia 
Romană), precum şi recrearea 
temei evului mediu timpuriu şi 
dezvoltat, perioada în care 
Alba Iulia a fost capitală a 
Voievodatului şi apoi 
Principatului Transilvaniei. 
  În acest sens, documentaţia 
tehnică va prevedea soluţii şi 
concepte care să integreze 
calitatea de monument istoric 
a celor două corpuri de clădiri 
muzeale (Sala Unirii şi 
clădirea Babilon), cu tehnicile 
moderne de conservare, 
etalare şi valorificare muzeală, 
astfel încât publicului vizitator  
să-i fie provocate interacţiuni 
senzitiv-cognitive, la cel mai 
benefic nivel.  
  Evaluarea costurilor şi 
stabilirea etapelor de lucru 
pentru proiectul de restaurare, 
reorganizare şi amenajarea 
expoziţională a Muzeului 
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Naţional al Unirii din Alba Iulia  
vor fi anexate prezentei note 
de fundamentare, în vederea 
introducerii între priorităţile de 
finanţare la nivel naţional, 
astfel încât la 1 decembrie 
2018, la aniversarea 
Centenarului României Mari 
de la Alba Iulia, Sala Unirii şi 
Muzeul Naţional al Unirii să 
primească aşa cum se cuvine 
pe românii de pretutindeni. 
 
 
  Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

982.  Anexa nr. 3/ 15 / 02 
 
Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Alocarea sumei de 250 mii lei 
din bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice pentru 
conservarea, restaurarea şi 
reorganizarea Sălii Unirii, cât şi 
pentru repararea capitală la 
Muzeul Naţional al Unirii din 
Municipiul Alba-Iulia, judeţul 
Alba. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

  Suma de 250 mii lei 
reprezintă necesarul de bani 
pentru anul 2015 în vederea 
realizării lucrărilor de 
proiectare.  
  Valoarea totală estimată 
pentru realizarea ambelor 
obiective de investiţii, care fac 
parte dintr-un proiect unitar, 
este de 16.750 mii lei. 
  Integrat în valoroasa 
fortificaţie Alba Carolina – 
recent restaurată, Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
senator Alexandru Pereş 
Grupul Parlamentar al PDL  din 
Senatul României 
 

ocupă locul central în ce 
priveşte educaţia culturală şi 
oferta muzeală a municipiului 
Alba Iulia, iar acum, când mai 
sunt 4 ani până la împlinirea 
celor 100 de ani de la crearea 
României Mari, a venit 
momentul pentru reintegrarea 
sa ca şi concept muzeal 
modern, care să transmită 
corect şi puternic definit, 
mesajul pentru care a fost 
creat: cel al unităţii şi 
identităţii naţionale a 
României. În acelaşi timp, 
trebuie să redea puterea şi 
bogăţia civilizaţiei geto-dace, 
măreţia şi gloria anticului 
Apulum – cel mai important 
oraş al Daciei Romane, sau 
povestea plină de dramatism a 
capitalei Transilvaniei 
medievale, prin valorificarea 
colecţiilor din patrimoniul 
propriu.  
  Este onoarea şi datoria 
supremă a oricărei 
administraţii naţionale a 
României, să planifice şi  să 
susţină financiar restaurarea şi 
reorganizarea Muzeului 
Naţional al Unirii din Alba Iulia, 

finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 
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pentru că acesta este instituţia 
muzeală care deţine cea mai 
profundă şi reală  legătură cu 
actul de naştere al României 
Mari – Marea Adunare 
Naţională de la 1 Decembrie 
1918!  
  În Sala Unirii, ecoul 
discursurilor rostite de Stefan 
Cicio Pop, Ghe.Pop de 
Băseşti, Iuliu Maniu, Iuliu 
Hossu sau Vasile Goldiş, în 
ziua sfântă de 1 decembrie 
1918, se păstrează parcă şi 
astăzi, în măreţia fostei Casine 
a armatei. Iar Documentele 
Unirii, reunite în colecţia de 6 
volume legate în piele, precum 
şi Rezoluţiunea Adunării 
Naţionale de la Alba Iulia aşa 
cum a fost ea citită de Vasile 
Goldiş, au fost donate 
Muzeului Unirii din Alba Iulia, 
reorganizat la 1929 sub acest 
nume, prin grija Asociaţiunii 
ASTRA.  
  Mutat în clădirea fostului 
cămin al ofiţerilor, corp de 
clădire restaurat şi amenajat 
pentru asigurarea unui circuit 
expoziţional, inaugurat la 28 
noiembrie 1968, Muzeul Unirii 
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deţinea în administrare şi Sala 
Unirii (restaurată şi aceasta în 
perioada 1958-1968), precum 
şi un patrimoniu istoric-
documentar şi arheologic 
demn de un muzeu de 
importanţă naţională. Expoziţia 
de bază din circuitul muzeal 
datează împreună cu lucrările 
de etalare muzeală, din anul 
1975, suferind mici modificări 
doar tematice şi de 
interpretare istorică, în anii 
imediat următori lui 1989. 
  Ca o recunoaştere a 
importanţei patrimoniului 
cultural deţinut şi a prestigiului 
de care se bucura instituţia 
muzeală albaiuliană, în anul 
1993 aceasta a fost ridicată la 
rangul de muzeu naţional, cu 
titulatura de „Muzeul Naţional 
al Unirii Alba Iulia”. În anul 
1999 a fost inaugurată şi o 
importantă expoziţie 
etnografică cu caracter 
permanent, organizată în 
partea de nord şi subsolul Sălii 
Unirii, care se bucură de un 
real succes în rândul 
vizitatorilor, deşi spaţiul 
dedicat acesteia este unul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 734 - 

insuficient şi impropriu. În anul 
2003 au fost realizate ultimele 
reparaţii la faţadele celor două 
clădiri ale Muzeului Naţional al 
Unirii din Alba Iulia. 
  Centenarul Marii Uniri de la 1 
decembrie 1918, înfăptuită la 
Alba Iulia, care va fi aniversat 
pe 1 Decembrie 2018, trebuie 
să asigure Muzeului Naţional 
al Unirii cadrul şi suportul 
financiar-material pentru 
redefinirea acestei instituţii – 
ca un concept al unui complex 
muzeal care să reunească 
identitatea şi unitatea 
naţională conferită de 
patrimoniul de valoare 
excepţională, al momentului 
Marii Uniri, în strânsă legătură 
cu valorificarea patrimoniului 
arheologic, documentar-istoric 
şi de artă deţinut de instituţia 
muzeală de interes naţional.  
  Sala Unirii va trebui să fie 
complet reorganizată, având 
nevoie de proiectarea şi 
executarea lucrărilor de 
reparaţii capitale, reorganizare 
şi amenajare expoziţională, 
astfel încât să se identifice la 
cel mai înalt nivel cu locul de 
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naştere al României Mari. Pe 
lângă amenajarea sălii 
centrale, în spiritul cel mai 
adecvat care să reconstituie 
momentul 1 decembrie 1918 – 
cu ”povestea” trăită a acestei 
măreţe zile din istoria noastră 
naţională, în această clădire 
este nevoie de organizarea 
unei expoziţii muzeale 
permanente care să explice 
tuturor vizitatorilor istoria 
Transilvaniei premergătoare 
Marii Uniri, trecând prin 
momentele importante ale 
manifestărilor spiritului 
naţional al românilor 
transilvăneni. 
  De mare importanţă, pentru 
aducerea în prim plan a tuturor 
acestor elemente istorice, este 
punerea bazelor unui Institut 
de Cercetare al Marii Uniri, 
care să aibă sediul în corpul 
clădirii Sălii Unirii (aripa de 
nord). În acest sens, există 
deja un parteneriat încheiat 
între Consiliul Judeţean Alba, 
Universitatea 1 Decembrie 
1918 Alba Iulia şi Muzeul 
Naţional al Unirii Alba Iulia, în 
vederea realizării proiectului 
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de conservare, restaurare şi 
reorganizare Sala Unirii din 
Alba Iulia. Acest institut, 
trebuie organizat, în viziunea 
noastră, în urma unei 
colaborări ale mediului 
academic şi universitar de la 
nivel naţional, în care trebuie 
implicate, pe lângă 
Universitatea din Alba Iulia, 
cele mai reprezentative centre 
universitare pentru studierea 
istoriei naţionale (Cluj, Iaşi, 
Bucureşti). 
  În aripa de sud a Sălii Unirii, 
se propune reorganizarea unui 
Centru Naţional pentru 
Restaurare-Conservare Bunuri 
Culturale, care va fi dotat şi 
acreditat în vederea restaurării 
patrimoniului cultural naţional 
sau chiar pentru colaborări 
internaţionale. 
  De cealaltă parte, corpul de 
clădire ”Babilon”, aflat în 
administrarea Muzeului 
Naţional al Unirii Alba Iulia, 
este necesar să se integreze 
noului concept muzeal prin 
care restaurarea, şi 
reamenajarea clădirii trebuie 
să valorifice integral toate 
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nivelele corpului de clădire, 
pornind de la subsol, parter cu 
cele două etaje şi 
mansardarea podului.  
  Spaţiile nou reorganizate, vor 
oferi suficiente soluţii în 
vederea delimitării şi 
organizării locaţiilor pentru 
expoziţii (temporare sau 
permanente), depozite 
muzeale, zone administrative, 
bibliotecă, cafetărie, magazin 
muzeal, ateliere educaţionale. 
Tematica reorganizării 
expoziţiei permanente, va 
include noile concepte privind 
valorificarea bogatului 
patrimoniu arheologic datorat 
atât epocilor preistorice, cât 
mai ales perioadei clasice 
daco-romane (de menţionat 
aici că muzeul albaiulian 
deţine cea mai importantă 
colecţie de antichităţi romane 
din fosta provincie Dacia 
Romană), precum şi recrearea 
temei evului mediu timpuriu şi 
dezvoltat, perioada în care 
Alba Iulia a fost capitală a 
Voievodatului şi apoi 
Principatului Transilvaniei. 
  În acest sens, documentaţia 
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tehnică va prevedea soluţii şi 
concepte care să integreze 
calitatea de monument istoric 
a celor două corpuri de clădiri 
muzeale (Sala Unirii şi 
clădirea Babilon), cu tehnicile 
moderne de conservare, 
etalare şi valorificare muzeală, 
astfel încât publicului vizitator  
să-i fie provocate interacţiuni 
senzitiv-cognitive, la cel mai 
benefic nivel.  
  Evaluarea costurilor şi 
stabilirea etapelor de lucru 
pentru proiectul de restaurare, 
reorganizare şi amenajarea 
expoziţională a Muzeului 
Naţional al Unirii din Alba Iulia  
vor fi anexate prezentei note 
de fundamentare, în vederea 
introducerii între priorităţile de 
finanţare la nivel naţional, 
astfel încât la 1 decembrie 
2018, la aniversarea 
Centenarului României Mari 
de la Alba Iulia, Sala Unirii şi 
Muzeul Naţional al Unirii să 
primească aşa cum se cuvine 
pe românii de pretutindeni. 
 
 
  Sursa de finanţare: Bugetul 
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Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

983.  Anexa 3/15/02 /Capitol 5001 
/grupa51/art.02/alin.38 
TITLUL VI Transferuri între 
Unitati 
ale Administratiei Publice 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorarea cu suma de 
1.500.000 lei pentru lucrări de 
modernizare la drumul comunal 
DC 231 Ghighişeni, comuna 
Rieni, jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Rieni nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

984.  Anexa3/15/1 Capitol  7000 
grupa 01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorarea cu suma de 
10.000.000 lei pentru 
construirea de 50 apartamente 
ANL în oraşul Ştei. 
 

Construcţia de locuinţe pentru 
tineri este un deziderat asumat 
de Guvern iar numărul 
potenţialilor beneficiari ai 
apartamentelor ANL este foarte 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

mare.  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
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ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

985.  Anexa3/15/1 Capitol  7000 
grupa 01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorarea cu suma de 
10.000.000 lei pentru 
construirea de 50 apartamente 
ANL în municipiul Beiuş, jud. 
Bihor 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

 
Construcţia de locuinţe pentru 
tineri este un deziderat asumat 
de Guvern iar numărul 
potenţialilor beneficiari ai 
apartamentelor ANL este foarte 
mare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
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pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

986.  Anexa3/15/1 Capitol  7000 
grupa 01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorarea cu suma de 
5.000.000 lei pentru construirea 
de 25 apartamente ANL în 
oraşul Nucet, jud. Bihor 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

 
Construcţia de locuinţe pentru 
tineri este un deziderat asumat 
de Guvern iar numărul 
potenţialilor beneficiari ai 
apartamentelor ANL este foarte 
mare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
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500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

987.  Anexa3/15/1 Capitol  7000 
grupa 01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorarea cu suma de 
5.000.000 lei pentru construirea 
de 25 apartamente ANL în 
oraşul Vaşcău, jud. Bihor 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 

 
Construcţia de locuinţe pentru 
tineri este un deziderat asumat 
de Guvern iar numărul 
potenţialilor beneficiari ai 
apartamentelor ANL este foarte 
mare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

988.  Anexa 3/15/02 /Capitol 5001 Majorarea cu suma de  Se propune respingerea 
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/grupa51/art.02/alin.38 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

1.500.000 lei pentru 
modernizarea DC231,comuna 
Lunca, jud. Bihor. 
  
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Lunca nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar. 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Nu se specifica sursa de 
finantare, astfel contravine 
prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constitutia Romaniei, potrivit 
căruia „nicio cheltuiala nu poate 
fi stabilita si nici aprobată făra 
stabilirea sursei de finantare”. 

989.  Anexa3/15/1 Capitol  7000 
grupa 01 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorarea cu suma de 
10.000.000 lei pentru 
construirea de 50 apartamente 
ANL în municipiul Salonta, jud. 
Bihor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  

 
Construcţia de locuinţe pentru 
tineri este un deziderat asumat 
de Guvern iar numărul 
potenţialilor beneficiari ai 
apartamentelor ANL este foarte 
mare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
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Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

990.  Anexa 3/15/02 /Capitol 5001 Majorarea cu suma de  Se propune respingerea 
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/grupa51/art.02/alin.38 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

6.000.000 lei pentru 
modernizarea DC190 Drăgeşti-
Stracoş, jud. Bihor, proiect 
aprobat prin PNDI. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Drăgeşti nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

991.  Anexa 3/15/02 /Capitol 5001 
/grupa51/art.02/alin.38 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorarea cu suma de 
2.000.000 lei pentru 
modernizarea DC191 Topeşti, 
comuna Drăgeşti, jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  

 
Primăria comunei Drăgeşti nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

992.  Anexa 3/15/02 Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei 
Publice/Capitol_5001/grupa 
51/art.02/ 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorarea cu suma de 
1.000.000 lei pentru reparaţii 
capitale la sediul Primăriei 
Ceica, comuna Ceica, jud. 
Bihor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

 
Primăria comunei Ceica nu 
dispune de resurse financiare 
suficiente pentru construirea 
unui sediu nou iar reparaţiile 
capitale la sediul actual sunt 
imperios necesare.  
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
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nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

993.  Anexa 3/15/02 /Capitol 5001 
/grupa51/art.02/alin.38 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorarea cu suma de 500.000 
lei pentru modernizarea DC91-
DJ797B Mădăras-Marţihaz, jud. 
Bihor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

 
Primăria comunei Mădăras nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

994.  Anexa 3/15/02 /Capitol 5001 Majorarea cu suma de  Se propune respingerea 
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/grupa51/art.02/alin.38 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

1.000.000 lei pentru 
modernizarea DC261 Cărpinet-
Leheceni, jud. Bihor, investiţie 
derulată prin HG 577/1997 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Cărpinet nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

995.  Anexa 3/15/02 /Capitol 5001 
/grupa51/art.02 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorarea cu suma de 
5.000.000 lei pentru amenajare 
pârtie de ski în staţiunea Stâna 
de Vale, comuna Budureasa, 
jud. Bihor 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 

Primăria comunei Budureasa şi 
Consiliul judeţean Bihor nu 
dispun de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru a valorifica 
potenţialul turistic al judeţului. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
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evaziunii fiscale.  
 
Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finantare mentionatã 
nu poate fi avutã în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

996.  Anexa 3/15/02 /Capitol 5001 
/grupa51/art.02/alin.38 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

Majorarea cu suma de 
1.450.000 lei pentru 
modernizarea DC97 Talpoş-
Călacea, jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăriile comunelor Batăr şi 
Olcea, care administrează 
acest drum nu dispun de 
resurse financiare pentru 
realizarea acestui obiectiv de 
investiţii imperios necesar. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pe anul 2015 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
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nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

997.  Anexa nr., Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, anexa cu 
suma de : 12.500.000 lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator PSD Alexandru Cordoş 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 - Finalizare bloc O 1 str. Piaţa 
Romana Nr 15 municipiu Turda 
Jud Cluj 
 -valoare – 1.500.000 lei 
 - construire Sala de Sport 
Polivalentă, municipiul Turda, 
jud. Cluj 
-valoare – 10.000.000 lei 
- continuare program 
introducere apă comuna 
Feleacu, jud. Cluj. 
-valoare – 1.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Turismului  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Pentru finalizare bloc O 1 str. 
Piaţa Romana Nr 15 municipiu 
Turda Jud Cluj 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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- În programul de investiţii 
publice al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice este 
inclus obiectivul de investiţii 
„Program construcţii locuinţe 
pentru tineri destinate 
închirierii”, cheltuieli ce se 
detaliaza şi se aprobă prin liste 
separate de către ordonatorul 
principal de credite 
-Pentru construire Sala de 
Sport Polivalentă, municipiul 
Turda, jud. Cluj, potrivit art.5 din 
anexa 3 la Ordonanţa 
Guvernului nr.25/2001 privind 
înfiinţarea Companiei Naţionale 
de Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
- Pentru continuare program 
introducere apă comuna 
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Feleacu, jud. Cluj, potrivit 
prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 

998.  Capitolul 7001, Anexa 70, 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

Reabilitarea şi modernizarea 
bazinului de înot din municipiul 
Hunedoara, judeţul Hunedoara- 
1,5 milioane lei. 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru  
creşterea bunăstării populaţiei 
municipiului Hunedoara. 
Sursa de finanţare:  

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat:  
- Potrivit art.5 din anexa 3 la 
Ordonanţa Guvernului 
nr.25/2001 privind înfiinţarea 
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Iniţiatori 
Senator PNL Câmpeanu 
Mariana 
Senator  PNL Păran Dorin  
Deputat PNL Hărău Eleonora- 
Carmen 
Deputat PNL Ţâmpău  Radu 
Bogdan 

Bugetul Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice prin reanalizarea 
priorităţilor. 

Companiei Naţionale de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
Compania Naţională de 
Investiţii "C.N.I." - S.A. 
întocmeşte pentru fiecare 
subprogram în parte lista-
sinteză a obiectivelor propuse a 
fi finanţate  şi o transmite 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice pentru a fi aprobată prin 
ordin al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei 
publice.  
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

999.  Capitolul 7001, Anexa 70, 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

Amenajarea sediului Bibliotecii 
Judeţene Ovidiu Densusianu- 
Palatul Administrativ al judeţului 
Hunedoara, Corp B, Oraş 
Deva- 5,8 milioane lei. 
 
Iniţiatori 
Senator PNL Câmpeanu 
Mariana 
Senator  PNL Păran Dorin  

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru crearea unor condiţii 
optime de păstrare a fondului 
de carte a judeţului, fapt care va 
conduce la creşterea gradului 
de accesibilitate al populaţiei 
judeţului la fondul cultural 
existent în bibliotecă. 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Dezvoltării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
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Deputat PNL Hărău Eleonora- 
Carmen 
Deputat PNL Ţâmpău  Radu 
Bogdan 

Regionale şi Administraţiei 
Publice prin reanalizarea 
priorităţilor. 
 

Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

1000.  Capitolul 7001, Anexa 70, 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

Construire sală FUTSAL-
ARENA Deva – 25 milioane 
lei. 
Iniţiatori 
Senator PNL Câmpeanu 
Mariana 
Senator  PNL Păran Dorin  
Deputat PNL Hărău Eleonora- 
Carmen 
Deputat PNL Ţâmpău  Radu 
Bogdan 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru construirea unui centru 
de sportiv necesar activităţii 
recreative a tineretului din 
Deva. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
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deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

1001.  Capitolul 7001, Anexa 70, 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

Construire Centru Medico-
Social pentru sprijinirea 
persoanelor vârstnice şi cu 
dificultăţi.- 8,8 milioane lei 
 
Iniţiatori 
Senator PNL Câmpeanu 
Mariana 
Senator  PNL Păran Dorin  
Deputat PNL Hărău Eleonora- 
Carmen 
Deputat PNL Ţâmpău  Radu 
Bogdan 
 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru construirea Centrului 
Medico-Social pentru sprijinirea 
persoanelor vârstnice şi cu 
dificultăţi. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

1002.  Capitolul 7001, Anexa 70, 
Ministerului Dezvoltării 

Se propune alocarea sumei de 
35.000 lei, pentru pietruirea 

Starea precară a acestui drum 
face aproape imposibilă 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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Regionale şi Administraţiei 
Publice. 

prelungirii străzii Eroilor din 
localitatea Sitaru,  comuna 
Grădiştea, Judeţul Ilfov. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
senator PSD Gabriela 
Vranceanu Firea  

circulaţia automobilelor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

- Potrivit prevederilor art. 9 din 
Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national 
de dezvoltare locala, dupa 
aprobarea Legii bugetului de 
stat, in limita fondurilor aprobate 
anual, Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice aproba  prin ordin al 
ministrului dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice lista 
finală de obiective propuse spre 
finanţare. 
-Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/17 Ministerul Justitiei 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Ministerul Justiţiei  
Anexa 3/17/02 
Cap.5001 
Grupa 01 
Titlu 20 
Alin.28 

Se aprobă alocarea sumei de 
42.133,35 mii lei necesară 
plăţii ajutorului public judiciar. 
 
Autori: Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 
Senator PSD Ioan CHELARU 
 
 

Suma este necesară pentru 
plata onorariilor estimate de 
cele 42 de barouri membre ale 
Uniunii Naţionale a Barourilor 
din România privind asistenţa 
judiciară din oficiu în materie 
penală, ajutorul public judiciar 
în materie civilă şi comercială şi 
curatela specială.  
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Finanţelor 
Publice/ Acţiuni generale 
 
ADMIS de Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (3^1) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
 

2.  Ministerul Justiţiei  
 
Anexa 3/17/02 
Cap 5001/Subcapitol 01/Grupa 
20/Articol 28 

Propun majorarea bugetului 
alocat ajutorului public judiciar 
cu suma de 8.548 mii lei de la 
40.127 mii lei la 48.675 mii lei.  
Autori: Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 
Deputat Daniel Fenechiu, Grup 

Suma este necesară pentru 
acoperirea onorariilor de natură 
penală, civilă, extrajudiciară, 
curatela specială, în urma 
necesarului solicitat de Uniunea 
Naţională a Barourilor din 
România la nivelul tuturor 
judeţelor. 
Precizez că UNBR este cel mai 
avizat organism în măsură să 

S-a respins prin vot. 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanțare propusă nu poate fi 
avută în vedere. Potrivit 
prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
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PP-DD evalueze necesarul de servicii 
juridice, şi experienţa 
precedentelor bugete atestă cu 
elocvenţă atât acurateţea 
evaluărilor, cât şi 
profesionalismul previziunilor.  
Or, dat fiind faptul că 
respectarea dreptului la apărare 
este una dintre cele mai 
importante garanţii ale liberului 
acces la justiţie şi a unui proces 
corect, este imperios necesar 
ca aceste garanţii să se reflecte 
şi în buget.  
 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în cadrul 
ministerului diminuarea 
cheltuielilor cu 8.548 mii lei de 
la cap 5001 grup 20 art. 01 alin. 
09. 
 
RESPINS de Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 

obiectivelor instituției revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului acesta poate efectua 
virări de credite bugetare în 
funcție de necesitățile de 
finanțare.  

3.  Ministerul Justiţiei 
Anexa nr. 3/17/56 
Capitolul  61.08 : Ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile 
Programul „Consolidarea 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 22500 
mii lei pentru construcţia unui 
nou penitenciar în afara 
municipiului Timişoara.  
 
Autori: Comisia Juridică,  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
mutarea şi  reabilitarea clădirii 
penitenciarului deja existent în 
afara municipiului Timişoara.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (3^1) din Legea privind 
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sistemului penitenciar” 
 

de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 
Vasile Blaga, senator PDL 
Cornel Sămărtinean, deputat 
PDL 
Alin Popoviciu, deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  
 

 
 Sursa de finanţare:   
- majorarea veniturilor bugetare 
prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
impozitelor  şi taxelor restante 
şi actuale stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 
RESPINS de Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 

finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
Precizam totodata ca o mai 
buna colectare a impozitelor si 
taxelor nu poate fi cuantificata 
astfel incat sa poata constitui 
sursa de finantare. 

4.  Anexa nr. 3/17/01, cap. 6101, 
art. 03, Ministerul Justiţiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Justiţiei, 
anexa cu suma de: 5.000.000 
lei 
 
 
Autori: Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 
Senator PSD Alexandru Cordoş 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - Amenajare Palatului de 
Justiţie din localitatea Turda, 
jud Cluj 
 - valoare – 5.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Justiţiei 
 
RESPINS de Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 
 

Se propune respingerea 
întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
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obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

5.  Ministerul Justitiei 
Anexa nr. 3/17/56 
Capitolul  61.08 : Ordine 
publică şi siguranţă naţională 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nerambursabile 
Programul’’Consolidarea 
sistemului penitenciar’’ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 22500 
mii lei pentru construcţia unui 
nou penitenciar în afara 
municipiului Timişoara.  
Autor:  
Comisia pentru drepturile 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor și                                                   
Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 
Vasile Blaga,senator PDL 
Cornel Sămărtinean, deputat 
PDL 
Alin Popoviciu,deputat PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
mutarea şi  reabilitarea clădirii 
penitenciarului deja existent în 
afara municipiului Timişoara.  
 
Sursa de finanţare:   
majorarea veniturilor bugetare 
prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
impozitelor  şi taxelor restante 
şi actuale stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor 
și  Comisia pentru drepturile 
omului,culte şi minorităţi a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
 - la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (3^1) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
Precizam totodata ca o mai 
buna colectare a impozitelor si 
taxelor nu poate fi cuantificata 
astfel incat sa poata constitui 
sursa de finantare. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/18 Ministerul Apararii Nationale 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Ministerul Apărării Naţionale  
Anexa nr. 3 /18/01  
Capitolul 6000 “Apărare” 

La Anexa nr. 3 / 18 / 01 
Ministerul Apărării Naţionale 
Capitolul 6000 “Apărare”, se 
propune suplimentarea  sumei 
prevăzute cu 2.129.043 mii lei.  
 
Autori: Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului  
Deputaţi,  Scutaru Adrian 
George, Calimente Mihaita, 
Surugiu Iulian-Radu, Raeţchi 
Ovidiu, Alexandru Roman, 
Cristian-Constantin, Rusu 
Valentin 
Sămărtinean Cornel-Mircea, 
Canacheu Costică 
Senatori:  Dobriţoiu 
Corneliu, Igaş Traian-
Constantin, Obreja Marius 
Lucian, Popescu Dumitru-Dian, 
Blaga Vasile, Atanasiu Teodor 
Grup Parlamentar PNL, 
Grup Parlamentar PDL 

Avem în vedere suplimentarea 
bugetului Ministerului Apărării 
Naţionale astfel încât el să 
reprezinte 1,30% din PIB. 
Situaţia geopolitica din zonă, în 
special ultimele evoluţii din 
zona Ucrainei fac din România 
anului 2015 un factor extrem de 
important pentru asigurarea 
stabilităţii în zonă. În acest 
sens, este nevoie de această 
creştere la bugetul Apărării, mai 
ales având în vedere şi 
angajamentele luate de ţara 
noastră la ultimul Summit 
NATO, când ţările membre  şi-
au asumat atingerea 
obiectivului de 2% din PIB 
pentru cheltuielile de apărare. 
În condiţiile în care există un 
acord de principiu cu FMI şi 
Comisia Europeană privind 
creşterea finanţării cu 0,30% 
din PIB pentru apărare, 
consideram absolut necesar, ca 
acest fapt să fie reflectat în 
bugetul pe anul 2015. 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
întrucât sursa de finantare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere deoarece: 
- Potrivit art. 8, alin. (2) din 
Legea nr. 500/2002, ”veniturile 
bugetare nu pot fi afectate 
direct unei cheltuieli bugetare 
anume, cu excepţia donaţiilor şi 
sponsorizărilor, care au stabilite 
destinaţii distincte.” 
- Potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 

http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=47e8f5cb-ca35-476b-9288-f712ccd5fb06
http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=47e8f5cb-ca35-476b-9288-f712ccd5fb06
http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=47e8f5cb-ca35-476b-9288-f712ccd5fb06
http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=9ef353d8-f871-4010-a514-5cbc45dc0c9e
http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=9ef353d8-f871-4010-a514-5cbc45dc0c9e
http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=9ef353d8-f871-4010-a514-5cbc45dc0c9e
http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=cb2d5869-26e6-42b4-a96c-d5a5588e8a94
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1.129.043 mii lei - sumele 
încasate la buget taxa aplicată 
asupra construcţiilor speciale 
1.000.000 mii lei – din deficitul 
bugetar negociat de Guvern cu 
FMI si Comisia Europeana în 
conformitate cu declaraţiile 
Primului Ministru.  
ADMIS de Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului 

 

2.  Ministerul Apărării Naţionale 
Anexa 3/18/01 
Capitolul 60.01, „Apărare”, 
Subcapitolul 02 ”Apărare 
naţională, Grupa/Titlul 71/ Titlul 
XII „Active nefinanciare”/ 
Articolul 03 „Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe”  

Autori: Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului  
 

RESPINS de Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului 

Se propune respingerea 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat și nu are 
aplicabilitate. 
- Potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
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3.  Ministerul Apărării Naţionale  
 
Anexa 3/18/02 
Capitolul 6001.Apărare 
Grupa 70 - Cheltuieli de capital 

Se propune suplimentarea 
bugetului MAPN cu suma de 
7.000.000 mii lei. 
 
Autori: Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului  
Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, deputat 
PDL 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Suma este necesară pentru 
susţinerea programului de 
investiţii (programe de 
înzestrare - active fixe) al 
MApN, conform programelor de 
înzestrare propuse şi aflate în 
curs de derulare. 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă a Guvernului 
prin realocare sume de la 
bugetul Secretariatului General 
al Guvernului şi bugetul  
MDRAP 
RESPINS de Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului 

Se propune respingerea 
întrucât sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30 (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
- fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului și Ministerului 
Dezvoltării Regionale și 
Aministrației Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
acestora în domeniu. 

4.  Ministerul Apărării Naţionale 
 
Anexa nr. 3/18/01  
Capitolul 6000 
Grupa/Titlu 10 
Titlul I Cheltuieli de personal 

Alocarea sumei de 2000 mii de 
lei în vederea creşterii cu 10% 
a sporului pentru munca cu 
grad ridicat de risc pentru 
militarii din teatrele de 
operaţiuni, calculat la solda 
funcţiei de bază/salariul funcţiei 
de bază, respectiv la salariul de 
bază. 
 

Gratie muncii, curajului şi 
patriotismului militarilor români 
din teatrele de operaţiuni 
România este un partener solid 
NATO şi UE. Având în vedere 
că exercitarea atribuţiilor de 
serviciu  implică riscuri 
deosebite, sunt necesare noi 
măsuri care să compenseze 
pericolul la care sunt expuşi 

Se propune respingerea 
întrucât sursa de finanțare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece fondurile 
alocate Autoritatății Naţionale 
Sanitare Veterinare si pentru 
Siguranţa Alimentelor, 
Autoritatății pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
Autoritatății Naţionale de 
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crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Autori: Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului  
Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

militarii români. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat: 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 
3/38/01,Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 20 Titlul II Bunuri si 
servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 
Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
Anexa nr. 3/53/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Consiliul Economic si Social, 
Anexa nr. 3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr. 3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, 
Anexa 3/52/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 

Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Consiliului Economic si Social, 
Autorității Electorale 
Permanente, Consiliului 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
acestora în domeiu. 
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curente 
RESPINS de Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatilor și Senatului 
 

5.  Ministerul Apărării Naţionale 
Anexa nr. 3/18/01 
Capitolul 6000 
Grupa/Titlu 59 
Titlul XI Alte cheltuieli 

Alocarea sumei de 1.500 mii 
de lei pentru demararea 
procedurilor de acordare a unui 
sprijin financiar in vederea 
achiziţionării primei locuinţe de 
către militarii din teatrele de 
operaţiuni.  
 
 
Autori: Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului  
Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Graţie muncii, curajului şi 
patriotismului militarilor români 
din teatrele de operaţiuni 
România este un partener solid 
NATO şi UE. Având în vedere 
că exercitarea atribuţiilor de 
serviciu  implică riscuri 
deosebite, sunt necesare noi 
măsuri care să compenseze 
pericolul la care sunt expuşi 
militarii români. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat: 
 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 
3/38/01,Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 20 Titlul II Bunuri si 
servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
Anexa nr. 3/53/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 

Se propune respingerea 
întrucât sursa de finanțare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece fondurile 
alocate Autoritatății Naţionale 
Sanitare Veterinare si pentru 
Siguranţa Alimentelor, 
Autoritatății pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
Autoritatății Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Consiliului Economic si Social, 
Autorității Electorale 
Permanente, Consiliului 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
acestor instituții în domeniul de 
activitate 
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curente 
 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
 
Consiliul Economic si Social, 
Anexa nr. 3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr. 3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
 
Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, 
Anexa 3/52/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului 
 

6.  Se introduce Capitolul IV 
Priorităţi Naţionale art. 56 alin 
II în proiectul de lege bugetul 
de stat pe anul 2015: 

1) În anul 2015 se alocă un 
procent de 3% din PIB pentru 
finanţarea politicilor publice 
sectoriale şi structurale din 

Necesitatea finanţării cu 
prioritate a cheltuielilor de 
capital din domeniul apărării, 
pentru finanţarea programelor 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Nu sunt precizate concret 
bugetele ordonatorilor principali 
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Ministerul  Apărării Naţionale 
Anexa nr. 3/18 
Capitolul 60 Apărare 
Titlul 70-71 

domeniul apărării. 
(2) Bugetul ordonatorului 
principal de credite şi anexa 
respectivă se modifică 
corespunzător. 
(3) Cheltuielile legate de 
participarea forţelor armate 
române la operaţiunile în 
străinătate sub egida ONU, 
OSCE, NATO, Uniunii 
Europene sau în cadrul unor 
coaliţii multinaţionale vor fi 
suportate din alte fonduri 
guvernamentale. 
 
Autori: Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului  
Deputat Tudor Ciuhodaru,Grup 
PP-DD 
 
 

de înzestrare cu tehnică militară 
modernă, este în acord cu 
obiectivele asumate şi cerinţele 
interne şi internaţionale şi 
impune mărirea alocărilor 
bugetare pentru acest domeniu. 
 
 Necesitatea respectării 
angajamentelor internaţionale 
ale României în domeniul 
apărării şi securităţii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de 
stat,  
Bugetul Ministerului 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului 

de credite ai bugetului de stat 
de la care se propune 
diminuarea pentru asigurarea 
sursei de finantare. 
- Potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- alocarea unui procent din PIB  
pentru finanţarea politicilor 
publice sectoriale şi structurale 
din domeniul apararii contravine 
prevederilor art.21 alin.(2) din 
Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare, nr.69/2010, potrivit 
cărora „prealocarea unor sume 
bugetare cu destinaţie specială 
unor ordonatori principali de 
credite sau unor sectoare nu 
este permisă”;  
- sumele necesare participării la 
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misiuni şi operaţiuni militare în 
afara teritoriului statului român 
sunt prevăzute distinct în 
bugetul Ministerului Apărării 
Naţionale la capitolul 60.01 
„Apărare”, subcapitolul 03 
„Participarea la misiuni şi 
operaţiuni militare în afara 
teritoriului statului român”. 
Propunerea de la alin. (3)  intră 
în contradicţie cu prevederile 
art.19 alin.(1) al Legii 
nr.121/2011 privind participarea 
forţelor armate la misiuni şi 
operaţii în afara teritoriului 
statului român, cu modificările 
ulterioare, care prevede că: 
„Fondurile necesare participării 
forţelor armate la misiuni şi 
operaţii în afara teritoriului 
statului român se asigură de la 
bugetul de stat, prin bugetele 
instituţiilor trimiţătoare.”; 
 

7.  Se introduce Capitolul IV 
Priorităţi Naţionale art. 56 alin 
IV în proiectul de lege bugetul 
de stat pe anul 2015: 
 
 
Ministerul Afacerilor Interne 
Anexa nr.3/19 
 
 

 
(1) În anul 2015 cheltuielile 
pentru finanţarea activităţii de 
ordine publică se asigură din 
fonduri bugetare în limita a  cel 
puţin 3 % din PIB. 
 
Autori: Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 

   Fondurile sunt necesare 
pentru completarea deficitului 
de mijloace tehnice al MAI, 
precum şi pentru desfăşurarea 
în condiţii optime a misiunilor 
specifice.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat, 
Fonduri externe 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Nu sunt precizate concret 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite ai bugetului de stat 
de la care se propune 
diminuarea pentru asigurarea 
sursei de finantare. 
- Potrivit art. 17, alin. (2^1) din 
Legea nr. 500/2002  
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  Deputatiilor și Senatului  
Deputat Tudor Ciuhodaru,Grup 
PP-DD 

nerambursabile, 
Bugetul Ministerului. 
 
RESPINS de Comisiile pentru 
apărare, ordine  publică şi 
siguranţă naţională a Camerei 
Deputatiilor și Senatului 

„Parlamentul va lua în 
dezbatere numai 
amendamentele prin care se 
propun modificări sau 
completări la proiectul legii 
bugetare anuale şi la anexele la 
acesta, la creditele bugetare 
şi/sau de angajament 
prezentate de Guvern în 
structura prevăzută de art. 36 
alin. (1)”, respectiv bugetele 
ordonatorilor principali de 
credite aprobate pe capitole, 
subcapitole, titluri, articole, 
precum şi alineate. 
- alocarea unui procent din PIB  
pentru finanţarea politicilor 
publice sectoriale şi structurale 
din domeniul apararii contravine 
prevederilor art.21 alin.(2) din 
Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare, nr.69/2010, potrivit 
cărora „prealocarea unor sume 
bugetare cu destinaţie specială 
unor ordonatori principali de 
credite sau unor sectoare nu 
este permisă”;  

 
 
 

 



 

 

ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/19 Ministerul Afacerilor Interne  

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/19 Ministerul 
Afacerilor Interne 
 

Suplimentarea cu 190.000 mii lei a 
alocării bugetare la Ministerul 
Afacerilor Interne prin 
Administraţia Naţională a 
Rezervelor de Stat şi Probleme 
Speciale (faţă de 7.348 mii lei), în 
vederea achiziţionării de stocuri de 
materie primă în cadrul proiectului 
de finalizare a reactoarelor 3 şi 4 
la Centrala Atomoelectrică 
Cernavodă 
Autori:   

Rodin Traicu, deputat 

 

 
 
 
 Pentru finalizarea 
reactoarelor 

 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/20 Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/20/01 
 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
 
Titlul 5000 
 
Grupa 57  
 
Titlul IX Asistenţă socială 

Se suplimentează valoarea 
propusă pentru  anul 2015 la 
grupa 57 /titlul IX Asistență 
socială  cu suma de 1.817.400 
mii lei pentru mărirea alocației 
de stat pentru copii. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă de la Capitolul 
5600, Transferuri cu caracter 
general între diferite nivele ale 
administrației, Grupa 01 
cheltuieli curente. 
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Claudia Boghicevici, deputat 
PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Sanda-Maria Ardeleanu, 
deputat PDL 
Ioan Balan, deputat PDL 
Gheorghe Flutur, senator PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat 

Conform Convenţiei cu privire 
la Drepturile Copilului, orice 
fiinţă umană cu vârsta sub 18 
ani este considerată copil, iar 
drepturile copilului trebuie 
privite ca drepturi ale omului. 
Susținem majorarea alocaţiei 
de stat pentru copii, astfel încât 
aceasta să fie în acord cu 
realităţile economice din 
prezent, având în vedere că nu 
şi-a modificat valoarea în ultimii 
ani. Măsura este propusă 
pentru a încuraja natalitatea. 
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există actul normativ prin care 
să fie reglementată majorarea 
alocației de stat pentru copii. 
Avem în vedere prevederile  
Legii nr.69/2010 a 
responsabilității fiscal-bugetare, 
cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora este 
necesar să existe cadrul 
normativ care să asigure 
predictibilitatea politicii fiscal 
bugetare pe termen mediu, în 
scopul menţinerii stabilităţii 
macroeconomice, precum și 
menţinerea datoriei publice la 
un nivel sustenabil pe termen 
mediu şi lung. 
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PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat 
PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 

2.   
Anexa nr. 3/20/01 
 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
 
Titlul 6800 Asigurări și asistență 
socială 
Grupa 57  
Titlul IX Asistență socială 
 

 
Se suplimentează valoarea 
propusă pentru  anul cu suma 
de 480.000 mii lei pentru 
acordarea de cupoane sociale 
în scop educațional. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă de la Capitolul 
5600, Transferuri cu character 
general între diferite nivele ale 
administrației, grupa 01 
cheltuieli curente.  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Claudia Boghicevici, deputat 
PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 

 
Legea educației, adoptată la 
începutul anului 2011, prevede, 
printre altele, că statul trebuie 
să asigure finanțarea de bază 
pentru toți preșcolarii și toți 
elevii din învățământul general 
obligatoriu de stat, particular și 
confesional acreditat, în limitele 
costului standard per 
elev/preșcolar. 
Aceeași lege stabilește că 
statul sprijină educația timpurie, 
ca parte componentă a învățării 
pe tot parcursul vieții, prin 
acordarea unor cupoane 
sociale în scop educațional, în 
funcție de veniturile familiei, din 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii. Educația 
antepreșcolară se organizează 
în creșe și, după caz, în 
grădinițe și în centre de zi. 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
termenul de aplicare a 
prevederilor art.27 alin.(6) din  
Legea educației naționale 
nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare, s-a 
prorogat potrivit prevederilor 
Ordonanței de urgență 
nr.83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice pe anul 2015, precum și 
alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice. 
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Raluca Turcan, deputat PDL 
Tinel Gheorghe, deputat PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat 
PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat 
PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 

3.   
Anexa nr. 3/20/01 
 
Capitolul 6800 
 
Grupa/Titlu 57 
 
Titlul  IX Asistenta Sociala 

 
Alocarea sumei de 450 mii de 
lei pentru acordarea unui sprijin 
financiar cetăţenilor români 
care se întorc în România din 
zonele de conflict (Siria, Fâşia 
Gaza) 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat: 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 
3/38/01,Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 20 Titlul II Bunuri si 
servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 

 
Cetăţenilor români care se 
întorc pe teritoriul României din 
zonele de conflict nu li se aplică 
forme speciale de protecţie. 
Există situaţii în care aceşti 
cetăţeni nu au resurse 
financiare suficiente şi se 
confruntă cu lipsa locurilor de 
muncă. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere, deoarece bugetul alocat 
pe anul 2015 Autorităţii  
Naţionale Sanitare Veterinare si 
pentru Siguranţa Alimentelor, 
Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului, Autorității 
Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, Consiliului Economic 
si Social, Autorității Electorale 
Permanente și Consiliului 
National de Soluţionare a 
Contestatiilor asigură 
funcţionarea în condiţii normale 
a activităţii instituţiilor 



 
 
Nr. 
crt. 
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Anexa nr. 3/53/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrarii 
Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
 
Consiliul Economic si Social, 
Anexa nr. 3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr. 3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
Consiliul National de 
Soluţionare a Contestatiilor, 
Anexa 3/52/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi - Grup Parlamentar 
PNL 

 respective. 
 
 

4.      
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Anexa nr. 3/20/01 
 
Capitolul 6800 
 
Grupa/Titlu 57 
 
Titlul  IX Asistenta Sociala 

Alocarea sumei de 500 mii de 
lei  pentru instituirea unei 
alocaţii speciale pentru copiii 
militarilor din teatrele de 
operaţiuni. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul alocat: 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 
3/38/01,Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 20 Titlul II Bunuri si 
servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unitati ale 
administratiei publice 
Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
Anexa nr. 3/53/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrarii 
Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Consiliul Economic si Social, 
Anexa nr. 3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr. 3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 

Graţie muncii, curajului şi 
patriotismului militarilor români 
din teatrele de operaţiuni 
România este un partener solid 
NATO şi UE. Având în vedere 
că exercitarea atribuţiilor de 
serviciu  implică riscuri 
deosebite, sunt necesare noi 
măsuri care să compenseze 
pericolul la care sunt expuşi 
militarii români. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere, deoarece bugetul alocat 
pe anul 2015 Autorităţii  
Naţionale Sanitare Veterinare si 
pentru Siguranţa Alimentelor, 
Autorităţii pentru Administrarea 
Activelor Statului, Autorității 
Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, Consiliului Economic 
si Social, Autorității Electorale 
Permanente și Consiliului 
National de Soluţionare a 
Contestatiilor asigură 
funcţionarea în condiţii normale 
a activităţii instituţiilor 
respective. 
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Cheltuieli curente 
Consiliul National de 
Soluţionare a Contestatiilor, 
Anexa 3/52/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi - Grup Parlamentar 
PNL 

5.   
Anexa nr.3/20/01 
 
Cap.6801 
 
Grupa 51 

 
Suplimentarea bugetului cu 
suma de 34.700 lei  pentru 
amenajarea a două toalete (una 
la Centrul de zi şi una la Centrul 
de tip rezidenţial) din cadrul 
Complexului de Servicii pentru 
Copii cu Handicap Trivale-
Piteşti, judeţul Arges. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului.  
 
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 

 
Amenajarea a două toalete 
având dotările necesare pentru 
a răspunde nevoilor 
persoanelor cu dizabilităţi. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Constantin Daniel – Deputat 
PC-PLR 

6.   
Anexa nr.3/20/01 
 
Cap.6801 
 
Grupa 51 

 
Suplimentarea bugetului cu 
suma de 110.000 lei pentru 
amenajarea şi amplasarea unui 
lift în cadrul Complexului de 
Servicii pentru Copii cu 
Handicap Trivale-Piteşti, judeţul 
Argeş. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului.  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Constantin Daniel – Deputat 
PC-PLR 

 
Asigurarea accesului 
persoanelor (copiilor) cu 
dizabilităţi de la parter la etaj, în 
cadrul Complexului de Servicii 
pentru Copii cu Handicap 
Trivale-Piteşti, jud. Argeş. 
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

7.   
Anexa nr. 3/20/02 
 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
 
Capitolul 5001  

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, Anexa 
nr. 3/20/02, cap. 5001,grupa 
51, art. 01, alin 37„Transferuri 
pentru acordarea 

 
Suma permite finanțarea la un 
segment foarte mic de cetățeni 
ce au nevoie de acesta. 
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 

 
Se respinge 
Sumele din proiectul de buget 
pe anul 2015 acoperă necesarul 
pentru plata ajutoarelor pentru 
încălzirea locuinței cu lemne, 
cărbuni, combustibili petrolieri, 
fundamentat pe numărul de 
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Grupa 51  
Alin 37 Transferuri pentru 
acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu lemne, 
cărbuni, combustibili  petrolieri 
 

ajutorului pentru încălzirea 
locuinţei cu lemne, cărbuni, 
combustibili petrolieri,  cu suma  
de 40.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare suma de la Capitolul 
5600, Transferuri cu character 
general între diferite nivele ale 
administrației, grupa 01 
cheltuieli curente  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Claudia Boghicevici, deputat 
PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Lucian Nicolae Bode, deputat 
PDL 
Cristina Pocora, deputat PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat 
PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 

Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 

beneficiari estimat și cuantumul 
ajutorului reglementat de OUG 
nr.70/2011 privind măsurile de 
protecţie socială în perioada 
sezonului rece, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
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8.   
Anexa nr. 3/20/02 
 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
 
Capitolul 5001,  
grupa 51  
alin 37 Transferuri pentru 
acordarea ajutorului pentru 
încălzirea locuinței cu lemne, 
cărbuni, combustibili  petrolieri 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice cu suma 
de 82.706 mii lei pentru 
acoperirea unei părţi din costul 
chiriei, energiei electrice şi 
energiei termice pentru nevoi 
casnice, cuvenit veteranilor de 
război și văduvelor de război, 
precum şi accidentaţilor de 
război în afara serviciului 
ordonat. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare sume de la Cap. 
5001. Cheltuieli bugetul de stat, 
grupa 51. Titlul VI. Transferuri 
între unități ale administrației 
publice  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Claudia Boghicevici, deputat 
PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat 
PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat 

 
Pentru anul 2015 se propune 
mărirea  de la 265 la 300 de lei 
a ajutorului anual pentru 
acoperirea unei părţi din costul 
chiriei, energiei electrice şi 
energiei termice pentru nevoi 
casnice, cuvenit veteranilor de 
război și văduvelor de război, 
precum şi accidentaţilor de 
război în afara serviciului 
ordonat. 
De el vor beneficia 22.974 de 
persoane. 
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 

 
Se respinge 
Sumele din proiectul de buget 
pe anul 2015 au fost astfel 
dimensionate încât să acopere 
necesarul pentru plata ajutorului 
anual cuvenit veteranilor de 
război și văduvelor de război, 
precum și accidentaților de 
război în afara serviciului 
ordonat. 
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PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

9.   
Anexa nr. 3/20/02 
 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
 
Capitolul 5001 
  
grupa 51  
 
alin 54 Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale 
destinate finanțării unor 
programe de interes național 
 

 
Se suplimentează bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice cu suma 
de 270 mii lei pentru Programul 
de Interes Național privind 
dezvoltarea de servicii de 
asistenţă vie şi alte forme sau 
servicii de asistenţă adecvată a 
handicapului. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare suma de la Capitolul 
6500 subcapitolul 01 Partea a 
III-a Cheltuieli social culturale  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Claudia Boghicevici, deputat 

 
Asistența vie prin câini ghizi 
pentru persoanele nevăzătoare 
din România este un proiect 
care în anul 2014 am reușit să-l 
introduc printre Programele de 
Interes Național, dar care 
pentru a funcționa are nevoie 
de finanțare. 
Am reușit la Arad ca o familie 
formată din persoane cu 
deficiență de vedere să 
beneficieze de ajutorul unui 
câine ghid și cred cu tărie că 
acest program trebuie extins la 
nivelul întregii țări și finanțat pe 
măsură. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există actul normativ prin care 
să fie prevăzută derularea unui 
astfel de program de interes 
național. Avem în vedere 
prevederile  Legii nr.69/2010 a 
responsabilității fiscal-bugetare, 
cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora este 
necesar să existe un cadru 
normativ care să asigure 
predictibilitatea politicii fiscal 
bugetare pe termen mediu, în 
scopul menţinerii stabilităţii 
macroeconomice, precum și 
menţinerea datoriei publice la 
un nivel sustenabil pe termen 
mediu şi lung. 
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PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

Senatului 
 

10.   
Anexa nr. 3/20/02 
 
Capitol 5001 
Grupa/Titlu 51 
Titlul VI Transferuri între unităti 
ale administraţiei publice 
Art. 02 Transferuri de capital 
Alin. 32 Transferuri din bugetul 
de stat către bugetele locale 
pentru finanţarea investiţiilor 
pentru instituţii publice de 
asistenţă socială şi unităţi de 
asistenţă medico-sociale 
 

 
Propun alocarea a  1.200 mii 
RON pentru Centrul rezidenţial 
pentru persoanele vârstnice de 
la Bârlad, judeţul Vaslui. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului Muncii. 
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Deputat Tudor Ciuhodaru, Grup 
PP-DD 
 

 

 
- nu există un astfel de centru 
în Bârlad; 
- populaţia îmbătrâneşte şi 
cererile sunt mari; 
- construcţia este începută de 
peste opt ani; 
- obiectivul se degradează; 
- am propus aceeaşi sumă pe 
care a cerut-o deputatul USL în 
urmă cu un an. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sumele pentru astfel de 
obiective pot fi solicitate în baza 
programului de investiții și 
reparații capitale pentru centre 
de zi și rezidențiale, aprobat 
prin HG nr.973/2012 privind 
aprobarea procedurii de 
acordare a sumelor din bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, pentru finanţarea 
unor cheltuieli de investiţii şi 
reparaţii capitale pentru centrele 
de zi şi rezidenţiale, cu 
modificările și completările 
ulterioare., şi se aprobă după 
evaluarea proiectelor conform 
metodologiei aprobate prin 
Ordinul ministrului muncii, 
familiei, protecției sociale și 
persoanelor vârstnice 
nr.2765/2012 privind aprobarea 
Metodologiei de înregistrare şi 
evaluare a solicitărilor de 
finanţare a unor cheltuieli de 
investiţii şi reparaţii capitale 
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pentru centrele de zi şi 
rezidenţiale din bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, precum 
şi de decontare a finanţării. 
 

11.   
Anexa nr. 3/20/02  
Capitol 51 
Articol 02 
Alineat 32 - transferuri din 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
investiţiilor pentru instituţii 
publice de asistenţă socială şi 
unităţi de asistenţă medico-
socială.  
 

 
Se propune alocarea sumei de 
500.000 lei pentru renovare, 
amenajare, utilizare adăposturi 
sociale pentru copii şi vârstnici 
defavorizaţi social de pe raza 
sectorului 4, Municipiul 
Bucureşti. Fondul va sta la 
dispozitia primarului sectorului 
4 al Municpiului Bucureşti, 
Cristian Popescu Piedone. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului.  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Tănăsescu Andrei-Claudiu, 
Deputat PC-PLR 
 

 
Îmbunătăţirea nivelului de trai a 
unei categorii defavorizate 
social.  
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 

12.   
Anexa nr. 3/20/02  

 
Majorarea cu suma de 

 
Primăria oraşului Nucet şi 

 
Se propune respingerea 
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Capitol 51 
Articol 02 
Alineat 32 
Ministerul Muncii, familiei, 
protectiei sociale si persoanelor 
varstnice 

2.000.000 lei pentru 
modernizarea Căminului de 
bătrâni din localitatea Băiţa, 
care aparţine de oraşul Nucet, 
jud. Bihor. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Consiliul judeţean Bihor nu 
dispun de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru ocrotirea 
persoanelor de vârsta a treia. 
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 
 

amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 
 
 

13.   
Anexa nr. 3/20/02  
Capitol 51 
Articol 02 
Alineat 32 
Ministerul Muncii, familiei, 
protectiei sociale si persoanelor 
varstnice 

 
Majorarea cu suma de 
2.000.000 lei pentru 
modernizarea Spitalului de 
recuperare din oraşul Nucet, 
Bihor. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă al Guvernului  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

 
Primăria oraşului Nucet şi 
Consiliul judeţean Bihor nu 
dispun de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru orcotirea şi 
refacerea sănătăţii persoanelor 
cu handicap grav. 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute, 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
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14.   

Anexa 3/20/28 
 
Programul public de investiții 
publice 
 
5001 Cheltuieli-bugetul de stat 
500171 Titlul XIII Active 
nefinanciare 
5001710101 Construcții 
 

 
Se propune alocarea sumei de 
1.965,123 mii lei pentru 
extinderea  Centrului de 
recuperare și reabilitare 
neuropsihică CUVEȘDIA 
Arad, jud. Arad. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare sume în cadrul 
programului de investiții  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Claudia Boghicevici, deputat 
PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 

 
Este necesară extinderea 
acestui centru de la 35 la 50 de 
locuri, astfel încât judeţul nostru 
să poată răspunde într-un mod 
adecvat segmentului de 
populaţie reprezentat de 
această categorie de persoane 
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sumele pentru astfel de 
obiective pot fi solicitate în baza 
programului de investiții și 
reparații capitale pentru centre 
de zi și rezidențiale, aprobat 
prin HG nr.973/2012 privind 
aprobarea procedurii de 
acordare a sumelor din bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, pentru finanţarea 
unor cheltuieli de investiţii şi 
reparaţii capitale pentru centrele 
de zi şi rezidenţiale, cu 
modificările și completările 
ulterioare., şi se aprobă după 
evaluarea proiectelor conform 
metodologiei aprobate prin 
Ordinul ministrului muncii, 
familiei, protecției sociale și 
persoanelor vârstnice 
nr.2765/2012 privind aprobarea 
Metodologiei de înregistrare şi 
evaluare a solicitărilor de 
finanţare a unor cheltuieli de 
investiţii şi reparaţii capitale 
pentru centrele de zi şi 
rezidenţiale din bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, 
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- 15 - 

Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, precum 
şi de decontare a finanţării. 
 

15.   
Anexa 3/20/28 
 
Programul public de investiții 
publice 
 
5001 Cheltuieli-bugetul de stat 
500171 Titlul XIII Active 
nefinanciare 
5001710101 Construcții 
 

 
Se propune alocarea cu suma 
de 9.197,990 mii lei pentru  
extinderea și supraetajarea 
clădirii  Centrului de servicii de 
recuperare și reabilitare  ARAD 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare sume în cadrul 
programului de investiții  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Claudia Boghicevici, deputat 
PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 
 

 
Este necesară extinderea 
pentru implementarea 
programelor individuale de 
reabilitare şi integrare socială 
elaborate de către Comisiile de 
evaluare ale persoanelor adulte 
cu handicap având ca scop 
primordial păstrarea sau 
creşterea gradului de 
autonomie al persoanelor cu 
handicap, în subsidiar 
prevenind instituţionalizarea şi 
scăzând perioadele de 
spitalizare ale acestora.  
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sumele pentru astfel de 
obiective pot fi solicitate în baza 
programului de investiții și 
reparații capitale pentru centre 
de zi și rezidențiale, aprobat 
prin HG nr.973/2012 privind 
aprobarea procedurii de 
acordare a sumelor din bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, pentru finanţarea 
unor cheltuieli de investiţii şi 
reparaţii capitale pentru centrele 
de zi şi rezidenţiale, cu 
modificările și completările 
ulterioare., şi se aprobă după 
evaluarea proiectelor conform 
metodologiei aprobate prin 
Ordinul ministrului muncii, 
familiei, protecției sociale și 
persoanelor vârstnice 
nr.2765/2012 privind aprobarea 
Metodologiei de înregistrare şi 
evaluare a solicitărilor de 
finanţare a unor cheltuieli de 
investiţii şi reparaţii capitale 
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pentru centrele de zi şi 
rezidenţiale din bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, precum 
şi de decontare a finanţării. 
 

16.   
Anexa 3/20/28 
 
Programul public de investiții 
publice 
 
5001 Cheltuieli- bugetul de stat 
500171 Titlul XIII Active 
nefinanciare 
50017103 Reparații capital 
aferente activelor fixe 
 

 
Se alocă suma de 35 mii lei 
pentru reparații Centrul de zi 
Răcari, jud. Dâmbovița. 
 
Sursă de finanțare: 
Realocare sume în cadrul 
programului de investiții  
 
Autori: Comisia pentru muncă 
şi protecţie socială, Comisia 
pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaților și Comisia 
pentru muncă, familie şi 
protecţie socială a Senatului 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

 
Sunt necesare reparațiile 
pentru Centrul de zi Răcari. 
 
 
RESPINS de Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, 
Comisia pentru sănătate şi 
familie ale Camerei Deputaților 
și Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială a 
Senatului 
 

 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
sumele pentru astfel de 
obiective pot fi solicitate în baza 
programului de investiții și 
reparații capitale pentru centre 
de zi și rezidențiale, aprobat 
prin HG nr.973/2012 privind 
aprobarea procedurii de 
acordare a sumelor din bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale și Persoanelor 
Vârstnice, pentru finanţarea 
unor cheltuieli de investiţii şi 
reparaţii capitale pentru centrele 
de zi şi rezidenţiale, cu 
modificările și completările 
ulterioare., şi se aprobă după 
evaluarea proiectelor conform 
metodologiei aprobate prin 
Ordinul ministrului muncii, 
familiei, protecției sociale și 
persoanelor vârstnice 
nr.2765/2012 privind aprobarea 
Metodologiei de înregistrare şi 
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evaluare a solicitărilor de 
finanţare a unor cheltuieli de 
investiţii şi reparaţii capitale 
pentru centrele de zi şi 
rezidenţiale din bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, precum 
şi de decontare a finanţării. 

 
 
 
 
 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/21 Ministerul Tineretului si Sportului 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/21 - Ministerul 
Tineretului și Sportului 

Alocarea sumei de 881.070 lei 
pentru extinderea sălii de sport 
- Liceul Timotei Cipariu din 
municipiul Blaj, jud. Alba. 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat neafiliat Clement 
Negrut 

Suma solicitată este necesară 
pentru extinderea sălii de sport. 
Sursa de finanțare: Bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului pe anul 2015. 
 
ADMIS de Comisiile pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanțarea din bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului a liceelor sportive. 
 

2.  Anexa 3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Ministerului Tineretului şi 
Sporturilor 

Se propune alocarea sumei de 
2.000 mii lei pentru  proiectul  
Susţinerea dezvoltării unui liceu 
sportiv 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Senator  Alin Tişe 
 

Programul îşi propune 
dezvoltarea unui liceu sportiv 
puternic care să ajute la 
promovarea sportului la nivelul 
oraşului dar şi să fie un mediu 
propice pentru  dezvoltarea 
generațiilor de 
sportivi de performanţă. Se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Tineretului şi Sporturilor la 
Anexa  3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 cu 
suma de 450 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanțarea din bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului a liceelor sportive. 
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urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
ADMIS de Comisiile pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

3.  Anexa  3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Ministerului Tineretului şi 
Sporturilor 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei pentru  Atragerea 
unor competiţii de nivel 
european şi mondial în 
municipiul Cluj-Napoca, în 
principal a Campionatului 
European de Atletism pentru  
Tineret și Juniori 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Senator  Alin Tişe 
 

Atragerea unor competiţii de 
nivel european şi mondial în 
municipiul Cluj-Napoca cu 
scopul promovării sportului la 
nivel local dar şi ca şi un mijloc 
de dezvoltare economică 
locală. În acest moment arena 
moderna din municipiu dotata 
cu pista de atletism externă dar 
şi internă permite desfăşurarea 
unor astfel de competiţii. Se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Tineretului şi Sporturilor la 
Anexa  3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 cu 
suma de 450 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei. 
 
ADMIS de Comisiile pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce privește sursa de 
finanțare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece nu 
este clar prezentată . 
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învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

4.  Anexa  3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 
Ministerului Tineretului şi 
Sporturilor 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru Construire 
Complex Nataţie indoor şi 
outdoor destinat practicării 
înotului de către elevi şi 
studenţi. 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Senator  Alin Tişe 
 

Programul îşi propune 
dezvoltarea unui liceu sportiv 
puternic care să ajute la 
promovarea sportului la nivelul 
oraşului dar şi să fie un mediu 
propice pentru  dezvoltarea 
generaţiilor de 
sportivi de performanţă dar mai 
ales menţinerea sănătăţii 
copiilor noştri, precum şi 
oferirea unei activităţi calitative 
pentru timpul liber, o 
îndepărtare de tentaţiile vieţii 
moderne. Se propune 
suplimentarea bugetului 
Ministerului Tineretului şi 
Sporturilor la Anexa  
3/21/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 cu 
suma de 450 mii lei. 
 
Sursa de finanțare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
ADMIS de Comisiile pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor şi 

 Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanțarea din bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului a  a unor complexuri 
sportive care nu sunt 
subordonate ministerului 
respectiv.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată . 
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Senat 
5.  Anexa  3/21/02/cap 

5001/grupa51/art.01/alin.01 
Ministerului Tineretului şi 
Sporturilor 

Majorarea cu suma de 500.000 
lei pentru amenajare teren sport 
în comuna Ceica jud. Bihor. 
 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Ceica nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru sănătatea 
locuitorilor.  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
ADMIS de Comisiile pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanțarea din bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului a terenurilor de sport 
care aparțin autorităților locale. 
În ceea ce privește sursa de 
finanțare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece nu 
este clar prezentată . 

6.  Anexa3/21/02Capitol  
5001/grupa 51/art.01/alin 01 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului/ 

Majorarea cu suma de 
1.500.000 lei pentru construirea 
unui teren de sport în comuna 
Lunca, jud. Bihor. 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Lunca nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru sănătatea 
locuitorilor.  
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
ADMIS de Comisiile pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanțarea din bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului a terenurilor de sport 
care aparțin autorităților locale. 
În ceea ce privește sursa de 
finanțare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece nu 
este clar prezentată .  

7.  Anexa3/21/02Capitol  Majorarea cu suma de 500.000 Primăria comunei Cefa nu  Se propune respingerea, 
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5001/grupa 51/art.01/alin 01 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului/ 

lei pentru construirea unui 
stadion comunal în localitatea 
Inand, comuna Cefa, jud. Bihor. 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru dezvoltarea 
mişcării sportive şi sănătatea 
locuitorilor.  
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
ADMIS de Comisiile pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

întrucât nu există bază legală 
pentru finanțarea din bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului a terenurilor de sport 
care aparțin autorităților locale. 
În ceea ce privește sursa de 
finanțare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece nu 
este clar prezentată . 

8.  Anexa3/21/02Capitol  
5001/grupa 51/art.01/alin 01 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului/ 

Majorarea cu suma de 200.000 
lei pentru construire terenuri 
minifotbal în comuna Olcea, 
jud. Bihor. 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Olcea nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru dezvoltarea 
mişcării sportive şi pentru 
sănătatea locuitorilor.  
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
ADMIS de Comisiile pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

 Se propune respingerea, 
întrucât nu există bază legală 
pentru finanțarea din bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului a terenurilor de sport 
care aparțin autorităților locale. 
În ceea ce privește sursa de 
finanțare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece nu 
este clar prezentată . 

9.  Anexa3/21/02Capitol  Majorarea cu suma de 145.180 Primăria comunei Olcea nu Se propune respingerea, 
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5001/grupa 51/art.01/alin 01 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului/ 

lei pentru finalizare construirea 
bază sportivă în comuna Olcea, 
jud. Bihor 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru dezvoltarea 
mişcării sportive şi pentru 
sănătatea locuitorilor.  
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
 
ADMIS de Comisiile pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

întrucât nu există bază legală 
pentru finanțarea din bugetul 
Ministerului Tineretului și 
Sportului a terenurilor de sport 
care aparțin autorităților locale. 
 În ceea ce privește sursa de 
finanțare aceasta nu poate fi 
avută în vedere, deoarece nu 
este clar prezentată . 

10.  Ministerul Tineretului şi 
Sportului; Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 51, Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice,  Anexa 
nr.3/21/02, pag.2, Articolul 01, 
Alineat 01- Transferuri către 
instituţii publice. 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2015, 
astfel:  
Amenajarea şi modernizarea 
teren sport (fotbal), comuna 
Caraşova, Jud. Caraş-Severin 
Lucrare nouă PT INR 4112010 
- suma 400 mii lei 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat Ghera Giureci-
Slobodan 

Suma este necesară pentru 
lucrările de amenajare şi 
modernizare. 
 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
 
ADMIS de Comisiile pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

11.  Ministerului Tineretului și 
Sportului 
Anexa 3/21/01, cap 5000 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MTS cu suma de 
2200 mii lei pentru asigurarea 
în bune condiţii a activităţilor 

 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 7 - 

sportive desfăşurate de către 
Federaţia Ecvestră Română. 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL 
 

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

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

12.  Anexa 3/21/01 
Capitolul 6500/grupa 
01/subcapitol 01 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului cu suma de 3.000.000 
RON 
 
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
Deputat PC-PLR Cornelia 
Negrut 

Se solicită această sumă în 
vederea bunei organizării de 
către România a proiectului 
„Cluj-Napoca 2015, Capitală 
Europeană a Tineretului – 
Youth@Cluj-Napoca 2015 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
ADMIS de Comisiile pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/22 Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/22/02  
Agricultura 
8301   03 02 
 
Imbunatatiri funciare, irigatii, 
desecari 

Se aloca suma de 1.000 mii lei 
pentru obiectivul de investitii 
Reabilitarea infrastructurii 
nationale  de imbunatatiri 
funciare – sistemul de irigatii si 
desecari 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului Nini Săpunaru, 
deputat PNL 
Costel Soptica, deputat PNL 
George Scarlat, deputat PNL 
Chirtes Ioan Cristian, deputat 
PNL 
Dolha Nechita Stelian, deputat 
PNL 
Dumitru Verginel Gireada, 
deputat PNL 
Viorica Marcu, deputat PNL 
Tinel Gheorghe, Deputat PDL 

Motivaţie: Pentru reabilitarea 
sistemelor de irigaţii. 
 
Respins de Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MADR  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2 - 

Vasile Gudu, Deputat PDL 
Vasile Iliuta, Deputat PDL 
Liviu Laza Matiuta, Deputat 
PDL 
Grupurile parlamentare reunite 
PNL si PDL 

domeniu. 

2.  Legea bugetului de stat pe anul 
2015 
MINISTERUL AGRICULTURII 
ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
 anexa nr.03/22/22 
 

Se suplimentează bugetul 
Axei  3 - Măsura 322 - 
Renovarea, dezvoltarea 
satelor, imbunatatirea 
serviciilor de baza pentru 
economia si populaţia rurala 
si punerea in valoare a 
moştenirii rurale pentru 
realizare obiectiv 
branşamente individuale la 
sistemul de apă şi canalizare 
executat prin măsura 322, cu 
suma 150 mii lei, comuna 
Ceptura, judeţul Prahova 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 150 
mii lei anexa 3/22/5000/01 
CHELTUIELI CURENTE 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 
George IONESCU, deputat 
PDL 

pentru lucrare în execuţie  
branşamente individuale la 
sistemul de apă şi 
canalizare executat prin 
măsura 322, comuna 
Ceptura, judeţul Prahova 

 
Respins de Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2015 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Grupul parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

3.   
Legea bugetului de stat pe anul 
2015 
MINISTERUL AGRICULTURII 
ŞI DEZVOLTARII RURALE 
Anexa nr.03/22/22 

Se suplimentează bugetul Axei 
1- măsura 125-Îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea infrastructurii legate 
de dezvoltarea şi adaptarea 
agriculturii şi silviculturii cu 
suma de 350 mii lei pentru 
continuare realizare obiectiv 
„amenajare drumuri agricole în 
comuna Tîrnova”, judeţul Arad. 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 350 
mii lei 
Anexa 03/22/5000/01 
CHELTUIELI CURENTE 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 
Eusebiu-Manea PISTRU-
POPA, deputat PDL 
Grup parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

pentru continuare realizare 
obiectiv „amenajare drumuri 
agricole în comuna Tîrnova”, 
judeţul Arad. 
 
Respins de Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2015 

4.  Anexa nr. 3/22/02 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Subcapitol 02 Agricultură 
Paragraf 02 Imbunătățiri 
funciare, irigații, desecări și 
combaterea eroziunii solului 

Se propune alocarea sumei de 
18.000 mii lei pentru intubare 
Canal Mureșel municipiul Arad, 
jud Arad. 
Sursa de finanţare:  
Realocare sumă de la cap. 
8301- Agricultură, silvicultură, 

Este necesară alocarea acestei 
sume pentru intubarea 
canalului, aceasta fiind 
necesară. 
 
Respins de Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 piscicultură și vânătoare, grupa 
01 Cheltuieli curente 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 
Boghicevici Claudia, deputat 
PDL 
Ion Șcheau, deputat PDL 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
senator PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 

Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
pe destinaţiile din bugetul 
MADR  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 

5.  Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale 
Anexa nr 3/22/29 
Programe pentru sprijinirea 
producatorilor  
agricoli 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului alocat Grupurilor 
de Acţiune Locală cu 400 mii 
lei, pentru crearea unui 
program de promovare a 
asocierii în cooperaţii în 
agricultură 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume prin transferul 
de la alte unități ale 
administrației publice 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
funcţionarea sub forma unor 
cooperaţii contribuie la 
creşterea competitivităţii 
domeniului agricol. 
 
Respins de Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării. 
Sumele pentru contractele 
aferente fondurilor externe 
nerambursabile pe fiecare 
beneficiar in parte revine in 
sarcina MADR, acestea 
neputând fi identificate distinct 
in bugetul MADR pe anul 2015 
- Potrivit prevederilor Legii 
privind finanţele publice nr. 
500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 



 
 
Nr. 
crt. 
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silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de 
credite, iar pe tot parcursul 
anului ordonatorii principali de 
credite pot solicita Ministerului 
Finanţelor Publice virări de 
fonduri între proiectele înscrise 
în programul de investiţii. 

6.  Anexa 3/22/29  
Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale 

Se propune introducerea unei 
poziţii noi prin realocarea sumei 
de  112.500 lei pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitarea 
infrastructurii principale de 
imbunatatiri funciare din 
Campia Covurlui” 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 
deputat PNL Scarlat George 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL si PDL 

Motivaţie: Investiţia este 
necesara pentru reabilitarea 
sistemului naţional de 
imbunatatiri funciare ce 
deserveşte o suprafaţa de 
aproximativ 50.000 hectare din 
Campia Covurluiului. 
 
Respins de Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează unor 
Ordonatori principali de credite 
pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
ulterioare,  iar sumele  stabilite 
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pe destinaţiile din bugetul 
MADR  au fost dimensionate de 
acesta în concordanţă cu 
atribuţiile şi politica sa în 
domeniu. 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 43 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările 
ulterioare. 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/23 Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 

 
1. 

 
Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor 
Climatice 

 
Anexa 3/23/01 

Redistribuirea sumelor în 
cadrul bugetului Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. Se alocă suma de 
1.400 mii lei pentru obiectivul 
„Modernizare parc 
comunal/Dentrologic – Elena 
Sturdza – 3,5 H” comuna 
Dobârceni,  judeţul Botoşani. 
 
Obiectiv nou - demarare 
lucrări 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-Verginel 
GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
 
Grupurile Parlamentare ale 

Obiectiv nou. Obiectivul de 
investiţii are un impact social 

major. 
 

Sursa de finanţare:  prin 
diminuarea sumelor prevăzute la 
Anexa 3/23/01/5000/20/TITLUL 

II BUNURI SI SERVICII 
 

 
 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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2 

PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

2. Ministerul Mediului și 
Schimbărilor 

Climatice 
 

Anexa 3/23 
 

Se alocă suma de 10.000 mii 
lei pentru amenajarea de 
diguri şi regularizare râuri 
afectate de inundații în județul 
Suceava. 
 
Autori:  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL  
Ioan BALAN, deputat PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 

Suma este necesară pentru 
lucrări esențiale în unele 
comunități, afectate, în repetate 
rânduri, de inundații. Obiectivele 
de investiții deservesc unui 
număr mare de locuitori și, de 
asemenea, trebuie avut în 
vedere faptul că se dorește și 
amenajarea turistică a unora 
dintre aceste râuri, care nu se 
poate face fără aceste lucrări 
finalizate. 
 
Sursa de finanţare:  diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/23/01/5000/20/TITLUL II 
BUNURI SI SERVICII cu suma 
de 10.000 mii lei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 
 

3. 

Ministerul Mediului și 
Schimbărilor 

Climatice 
 

Anexa 
3/23/02/5001/55 

 
 

Se alocă suma de 30.000 mii 
lei pentru împăduriri în 
vederea combaterii eroziunii 
solului și a alunecărilor de 
teren din judeţul Suceava. 
 
Autori: 
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL 
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL, Ioan BALAN, 

Suprafețe importante din județul 
Suceava sunt expuse riscului de 
alunecări și de eroziune a 
solului, inclusiv în proximitatea 
zonelor locuite. Împăduririle sunt 
o măsură obligatorie și în planul 
de prevenire ca calamităților 
provocate de fenomene 
meteorologice. 
 
Sursa de finanțare: diminuarea 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
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3 

deputat PDL 
 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

sumelor prevăzute la Anexa 
3/23/01/5000/20/TITLUL II 
BUNURI SI SERVICIIcu suma 
de 30.000 lei. 

Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 
4. 

Ministerul Mediului și 
Schimbărilor 

Climatice 
 

Anexa 3/23 
 

Se alocă suma de 10.000 mii 
lei pentru amenajarea diguri şi 
regularizare râu Suceava, 
municipiul Suceava, jud. 
Suceava. 
 
Autori:  
Gheorghe FLUTUR , senator 
PDL  
Sanda-Maria ARDELEANU, 
deputat PDL, Ioan BALAN, 
deputat PDL  
 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Este necesară efectuarea 
acestor lucrări pentru a înlătura 
pericolul de inundații și pentru a 
oferi, ulterior, locuitorilor 
municipiului Suceava o zonă de 
agrement pe malul acestei ape 
care traversează orașul. 
 
Sursa de finanțare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/23/01/5000/20/TITLUL II 
BUNURI SI SERVICIIcu suma 
de 10.000 lei. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 
5. 

Ministerul Mediului și 
Schimbărilor 

Climatice 
 

Anexa 3/23/02 

Se alocă suma de 15.000 mii 
lei, destinată finanţării parţiale 
a obiectivului de investiţie 
denumit “Punerea în siguranţă 
a lucrărilor de apărare 
împotriva inundaţiilor pe Râul 
Ialomiţa şi afluenți în zona 
Municipiului Urziceni, judeţul 
Ialomiţa, etapa a II-a.” 
Valoarea totală inclusiv TVA a 
proiectului este de 22.687,863 

Lucrările de punere în siguranță 
a digurilor de pe râurile Ialomiţa 
şi Prahova sunt de maximă 
importanță întrucât vor apara 
împotriva inundaţiilor localităţile: 
Adâncata, Patru-Fraţi, 
Moldoveni, Bărbuleşti, Coşereni, 
Urziceni, Borăneşti, Bărcăneşti, 
Axintele, Manasia, Broşteni, 
Alexeni, Ion Roată. Localităţile 
enumerate au fost afectate de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
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mii lei, județul Ialomiţa. 
 
Autori: 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 
 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

inundaţii în anul 2005. 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu   15.000 mii lei a 
sumelor prevăzute  la anexa 
3/23/02, capitolul 5001, grupa 
20, titlul II, articolul 01, ”Bunuri şi 
servicii” 
 

Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 
6. 

Anexa 3/23/02 
Ministerul Ministerul 

Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice/Capitol 
5001 Cheltuieli buget 

de stat / Titlul VI 
Transferuri între 

unităţi ale 
administraţiei 

publice/ Art 02/ Alin 
14 Programe 

multianuale de mediu 
şi gospodărire a 

apelor 

Majorarea cu 400 mii lei a 
bugetului pentru construirea 
unui sistem de apărare mal – 
Pârâul Provița, din comuna 
Provița de Jos, județul 
Prahova. 
 
Autor: 
Roberta Anastase, deputat 
PDL 

 
Grupul Parlamentar PDL din 

Camera Deputaţilor 

În decursul acestui an, mai 
multe localități din județul 
Prahova au suferit din cauza 
inundațiilor. Construirea acestui 
sistem de apărare pe malul 
pârâului Provița este singura 
modalitate de protejare a 
locuitorilor din Provița de Jos. 
Din păcate, bugetul primăriei nu 
dispune de fondurile necesare 
pentru realizarea acestui proiect, 
motiv pentru care, se propune 
admiterea prezentului 
amendament. 
 
Sursă de finanțare: diminuarea 
sumei prevăzute la Capitolul 
5001/ Titlul VIII Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 
postaderare/ Art 03 Programe 
din Fondul de Coeziune (FC) 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
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7. Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 
Anexa nr 3/23 

Se propune alocarea sumei 
de 500 mii lei pentru 
înfiinţarea unui Centru 
Naţional de Informare şi 
Educaţie Ecologică, în 
Bucureşti 
 
Autori:  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
înfiinţarea acestui centru, 
întrucât  majoritatea societăților 
care desfășoară activități în 
sectoarele de colectare, 
reciclare și valorificare a 
deșeurilor încă nu au suficiente 
date cu privire la regulamentele 
europene, nu sunt lămurite cum 
se aplică și poate că majoritatea 
nici nu le cunosc. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume prin transferul 
de la alte unități ale 
administrației publice 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 
8. 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 
 

Anexa nr 3/23 

Se propune alocarea sumei 
de 4.000 mii lei, pentru 
asigurarea cofinanţării 
dezvoltării unui sistem 
informatic ce vizează 
trasabilitatea deşeurilor, la 
nivel naţional  
 
Autori:  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
dezvoltarea acestui sistem 
informatic ce permite 
trasabilitatea deşeurilor din 
momentul generării până la 
valorificare/reciclare şi respectiv, 
eliminare. Proiectul se poate 
realiza cu finanţare prin 
Programul Operaţional Sectorial 
- Mediu 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume prin transferul 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
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de la alte unități ale 
administrației publice 

 
9. 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 
Programul Protectia 

Mediului 
Anexa 3/23/27 

 
 

Se propune alocarea  din 
suma prevazuta pentru 
Programul Protectia 
Mediului , a sumei de 200 MII 
LEI pentru finanțarea 
obiectivului : 
REGULARIZARE PARAU 
PALTINATA-GURA VAII 
Judetul Bacau  
 
Autor :  
Deputat PNL, Ionel PALAR 

Proiectul raspunde nevoilor de 
dezvoltare ale comunitatii si 
poate fi finantat prin Programul 
Protectia Mediului 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

10. Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 
Programul Protectia 

Mediului 
Anexa 3/23/27 

 

Se propune alocarea  din 
suma prevazuta pentru 
Programul Protectia Mediului 
742,00 MII lei CORECTIE 
TORENTI PE ALBIA 
PARAIELOR BORTOSENI SI 
HOLOS, judetul Bacău, 
 
Autor : 
 Deputat PNL, Ionel PALAR 

PROIECT IN DERULARE GAL 
CONTRIBUTIE DE BL-249,00 
MII LEI 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

 
11. 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice, capitolul 
50.01.55.01.55 
Anexa 3/23/02 

Se propune alocarea sumei 
de 1.011 mii lei, pentru 
finanţarea obiectivului 
“Servicii de împădurire 
pentru protejare împotriva 
eroziunii solului”, comuna 
Turcoaia, jud. Tulcea 

Se impune realizarea acestui 
obiectiv pentru a se preveni 
acţiunea de eroziune a solului 
(80,9 ha prin POS Mediu) 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Mediului şi 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
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Autor:  
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 
 

Schimbărilor Climatice 
 

ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 
12. 

Anexa 3/23/02, 
Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor 
Climatice,  capitolul 
50.01.55.01.55, si 
83.01.55.01.55, 
propuneri 2015 

Se propune alocarea sumei 
de 40.000 mii lei, pentru 
finanţarea lucrărilor de 
împădurire – realizarea 
perdelelor forestiere de 
protecţie. 
 
Autor:  
Deputat PNL – Varga Lucia-
Ana 

Sume necesare pentru 
finanţarea lucrărilor de 
împădurire. Sumele menţionate 
vor fi utilizate inclusiv pentru 
realizarea perdelelor forestiere 
de protecţie. 
 
Sursa de finanţare – Venituri 
din vânzarea certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră 
– cap.30.01.11 - propuneri 2015 
– 40.000 mii lei  şi/sau sume 
prevăzute de art.13 alin.1 din 
OUG 196/2005.  

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- Sursa de finanțare nu poate fi 
avuta în vedere întrucât potrivit 
art. 12 din Ordonanta de urgenta 
a Guvernului nr. 115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi 
autorizarea Guvernului, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, de a 
scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră 
atribuite României la nivelul 
Uniunii Europene prevede ca  
aprobarea sumelor pentru 
finanţarea proiectelor prevăzute 
la art. 10 alin. (1) lit. b) se 
realizează prin hotărâre a 
Guvernului, iniţiată de către 
Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Mediului şi Pădurilor, 
pe baza proiectelor obiectivelor 
de investiţii înaintate de 
ministerele beneficiare 
Administraţiei Fondului pentru 
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Mediu, în vederea analizării şi 
selectării. 
- Totodata, potrivit art.13 din OUG 
nr.196/2005 privind Fondul pentru 
Mediu, din acest fond se 
finanţează şi proiectele privind 
reconstrucţia ecologică şi 
gospodărirea durabilă a pădurilor. 
Proiectele  selecţionate şi sumele 
destinate finanţării acestora se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului. 

 
13. 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 
Anexa nr. 3/23/02 

 

Se introduce anexa 3/23/02a -  
Sume alocate prin bugetul 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice pentru 
Departamentul pentru Ape, 
Păduri şi Piscicultură 
 
 
Autor: 
 Deputat PNL – Varga Lucia-
Ana 

În baza prevederilor HG 
428/2013 - privind organizarea şi 
funcţionarea Departamentului 
pentru ape, păduri şi 
piscicultură, precum şi pentru 
modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 
privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice şi pentru modificarea 
unor acte normative în domeniul 
mediului şi schimbărilor 
climatice, cu modificări şi   ale  
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 96/2012 -  privind 
stabilirea unor măsuri de 
reorganizare în cadrul 
administraţiei publice centrale şi 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Potrivit prevederilor Ordonanței 
de Urgență a Guvernului 
nr..../2014, Departamentul pentru 
Ape, Păduri și Piscicultură a fost 
preluat prin comasare de 
Ministerul Mediului, Apelor și 
Pădurilor. 
În acest context, Anexa 
nr.3/23/02a nu se mai regăsește 
în bugetul acestui ordonator 
principal de credite. 
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pentru modificarea unor acte 
normative, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 71/2013, cu 
modificările şi completările 
ulterioare,    Departamentului 
pentru ape, păduri şi piscicultură 
funcţionează ca ordonator 
principal de credite, de 
asemenea în Legea Bugetului 
de stat pentru anul 2014 – 
356/2013, respectivele sume au 
fost defalcate. 

 
14. 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice, capitolul 
50.01.55.01.06, şi 
83.01.55.01.06, 
propuneri 2015 

 
Anexa 3/23/02 

 

Se propune alocarea sumei 
de 45.000 mii lei, pentru 
sprijinirea proprietarilor de 
păduri şi asigurarea 
dezvoltării durabile a 
pădurilor. 
 
Autor: 
 Deputat PNL – Varga Lucia-
Ana 

Sume necesare pentru 
sprijinirea proprietarilor de 
păduri, pentru punere în aplicare 
în anul 2015 a prevederilor art. 
96 şi 97 din Codul silvic, 
respectiv acordarea 
compensaţiilor  reprezentând 
contravaloarea produselor pe 
care proprietarii nu le recoltează, 
datorită funcţiilor de protecţie 
stabilite prin amenajamente 
silvice care determină restricţii în 
recoltarea de masă lemnoasă  - 
40.000 mii lei şi sprijinirea 
proprietarilor de păduri pentru 
asigurarea dezvoltării durabile a 
pădurilor 5.000 mii lei. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
Acestea pot fi acordate în temeiul 
Ordonantei Guvernului nr. 
14/2010 privind măsuri financiare 
pentru reglementarea ajutoarelor 
de stat acordate producătorilor 
agricoli, începând cu anul 2010.  
Conform art. 6 din actul normativ 
mai sus mentionat,  ajutoarele de 
stat care pot fi acordate iar suma 
totală alocată fiecărei forme de 
ajutor de stat se aprobă anual 

http://www.lege-online.ro/lr-HOTĂRÂRE-428%20-2013-(150105).html#_blank


 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 10 - 

10 

Sursa de finanţare –Ministerul 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice 
 

prin hotărâre a Guvernului, care 
va fi comunicată Comisiei 
Europene prin Raportul anual, în 
conformitate cu art. 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 794/2004. 
 
Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 
15. 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice, capitolul 
50.01.70, Cheltuieli 

de capital - propuneri 
2015 – 115.710 mii 

lei 
 

Anexa 3/23/02 
 

Se propune alocarea sumei 
de 400.000 mii lei, pentru 
finanţarea lucrărilor de 
investiţii în toate domeniile de 
competenţă ale Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
 
 
Autor:  
Deputat PNL – Varga Lucia-

Pentru finanţarea lucrărilor de 
investiţii în toate domeniile de 
competenţă ale Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice este nevoie de 
asigurarea unui ritm susţinut de 
alocări financiare, investiţiile fiind 
necesare atât pentru 
îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 
acoperirea riscurilor privind 
producerea unor calamităţi 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
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Ana naturale cât şi ca o necesitate 
care derivă din obligaţiile 
asumate de România în calitate 
de membru al Uniunii Europene.  
 
Sursa de finanţare a diferenţei 
poate proveni din suplimentarea 
Bugetului Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice  şi din 
reducerea cheltuielilor cu bunuri 
şi servicii. 

Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 
16. 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 
 

Anexa3/23, Capitol 
8301, titlu 550106 

Suplimentarea bugetului la 
capitolul Sprijin proprietari de 
paduri cu 2 milioane lei. 
 
Autor:  
Deputat PNL Mugurel 
Cozmanciuc 

In vederea gestionarii durabile a 
padurilor Codul Silvic prevede 
acordarea unor compensaţii 
reprezentând contravaloarea 
produselor pe care proprietarii 
nu le recoltează, datorită 
funcţiilor de protecţie stabilite 
prin amenajamente silvice care 
determină restricţii în recoltarea 
de masă lemnoasă. 
La nivel national sunt 190 mii ha 
paduri incadrate in tipurile 
functionale T1 si T2, (respectiv 
nu pot recolta masa lemnoasa - 
T1 sau pot efectua doar lucrari 
de conservare - T2, dar au 
obligatia asigurarii administrarii 
sau a serviciilor silvice, realizarii 
lucrarilor de protectie a padurilor 
, realizarii lucrarilor de 

 
Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Nu există  bază legală pentru 
finanţarea acestor tipuri de  
cheltuieli din bugetul Ministerului 
Mediului şi Schimbărilor 
Climatice. 
Acestea pot fi acordate în temeiul 
Ordonantei Guvernului nr. 
14/2010 privind măsuri financiare 
pentru reglementarea ajutoarelor 
de stat acordate producătorilor 
agricoli, începând cu anul 2010.  
Conform art. 6 din actul normativ 
mai sus mentionat,  ajutoarele de 
stat care pot fi acordate iar suma 
totală alocată fiecărei forme de 
ajutor de stat se aprobă anual 
prin hotărâre a Guvernului, care 
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impadurire etc fara sa poata 
recolta masa lemnoasa). 
In bugetul pe anul 2015 s-a 
prevazut 2 milioane lei pentru 
acoperirea costurilor necesare 
acordarii acestor compensatii 
prevazute de lege. 
Necesarul anual este de 
190.000 ha x 110 euro = 
20.900.000 euro x 4,5 lei = 
94.050.000 lei 
Pentru acordarea compensatiilor 
proprietarilor indreptatiti este 
necesara suplimentarea 
bugetului la acest capitol (Sprijin 
proprietari de paduri) cu 
92.750.000 lei. 
Datorita neacordarii 
compensatiilor nici in anii 
anteriori proprietarii indreptatiti 
au solicitat acordarea 
compensatiilor in instanta si au 
castigat, statul fiind in situatia de 
a acorda pe langa compensatii 
si a cheltuielilor de judecata, a 
dobanzilor de intarziere si a 
cheltuililor de executate silita 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Mediului și Schimbărilor 
Climatice 

va fi comunicată Comisiei 
Europene prin Raportul anual, în 
conformitate cu art. 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 794/2004. 
Responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea  şi 
repartizarea fondurilor inscrise în 
buget revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
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17. 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 
 

Anexa3/23, Capitol 
8301 

Suplimentarea bugetului de 
stat pe 2015 la capitolul 8301 
cu 10 000 lei  pentru drumuri 
forestiere și corectare de 
torenți 
 
Autor:  
Deputat PNL Mugurel 
Cozmanciuc 

Pentru a evita posibilitatea 
pădurilor de exploatare doar în 
porțiunile accesibile este nevoie 
de o alocare suplimentară pe 
drumuri forestiere și corectare 
de torenți. 
 
Milioane de metri cubi ajunși la 
vârstra exploatării se 
degradează în loc să aducă 
valoare economica deoarece nu 
este accesibilă. Având în vedere 
gradul ridicat de innacesibilitate 
se produc multe pagube 
produse de viiturile torențiale, 
datorită imposibilității de a 
intervene cu lucrări de corectare 
a torenților. 
 
De asemenea menționez că 
drumurile forestiere sunt de 
multe ori singurul drum de acces 
la comunitățile izolete. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Mediului și Schimbărilor 
Climatice 

Propunem respingerea 
amendamentului întrucât: 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avuta în vedere, întrucât 
responsabilitatea  stabilirii 
priorităţilor în realizarea  şi 
repartizarea fondurilor inscrise în 
buget revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
prevederilor Legii nr.500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

 

 
18. 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 

Suplimentare bugetului Apelor 
Române  la capitolul  investitii, 
corectare torenti cu 

39,57 km reprofilare si 
suprainaltare dig pe Comunele, 
Victoria, Tiganasi, Ungheni, 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
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Anexa3/23,  Capitolul 

7001 

5.475.359,29 Suprainaltare 
dig mal stang rau Jijia amonte, 
confluenta cu raul Prut, jud. 
Iasi 
 
Autor:  
Deputat PNL Mugurel 
Cozmanciuc  

Tutora, Golaesti, Popricani, jud 
Iași 
lucrare in curs de executie 
Valoarea totala 16.840.000 
Au fost inundații în 2012  
Sursa de finanțare: Ministerul 
Mediului și Schimbărilor 
Climatice 
 

modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 
19. 

Ministerul Mediului 
Schimbărilor 

Climatice 
 

Cod program 1224 
Îmbunatatire 

infrastructurii de 
mediu in concordanta 

cu prevederile 
normelor europene 

Gradul de 
ecologizare șiî 

inlăturare a efectelor 
poluării in zonele 
fierbinti Zlatna si 
Copsa Mica (%) 

 
Anexa 3/23/27 

 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzută pentru 
Programul Îmbunatatire 
infrastructurii de mediu in 
concordanta cu prevederile 
normelor europenecu suma 
de 17.226 mii lei pentru 
asigurarea finanţării 
obiectivelor de investiţii 
cuprinse in cadrul Programului 
Pilot pentru „Reabilitarea 
zonelor foarte poluate Zlatna 
şi Copşa Mică – Subprogram 
Reabilitarea zonei foarte 
poluate Zlatna”, județul Alba. 
 
 
Autor: 
Deputat PNL Dan Simedru 

Prin asigurarea finanţării 
obiectivelor din cadrul 
Programului Pilot pentru 
„Reabilitarea zonelor foarte 
poluate Zlatna şi Copşa Mică – 
Subprogram Reabilitarea zonei 
foarte poluate Zlatna”, se va 
evita declanşarea procedurii de 
infringement pentru 
neindeplinirea obligaţiilor de 
mediu asumate de Guvernul 
României. 
 
Sursa de finanțare : 
Din Bugetul Ministerului Mediului 
şi Schimbărilor 
Climatice,Capitolul 7401 
Protecția mediului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 Ministerul Mediului și Se propune alocarea sumei Se propune această alocare Se propune respingerea întrucât: 
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20. Schimbărilor 
Climatice 

 
Cap 50.01.55.01.55 
și 83.01.55.01.55, 

propuneri 2015 
Anexa3/23/02 

 

de 1600  mii  lei pt 
cofinantarea Proiectului 
Inființare Pepinieră Silvică în 
comuna Bunești, judeţul 
Braşov. 
 
Autor:  
Deputat PNL Donţu Mihai-
Aurel  
 

deoarece fondurile de la bugetul 
local sunt insificiente pentru 
acest proiect important petru 
calitatea mediului din zona 
respectivă. 
 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Mediului și Schimbărilor 
Climatice 

- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 
21. 

Ministerul Mediului și 
Schimbărilor 

Climatice 
 

Anexa3/23 
 

Cap.7401, Grupa 51 
TITLUL VI 

TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 

ALE 
ADMINISTRATIEI 

PUBLICE: 32.077 mii 
lei 
 

Cap.7401, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE 

NEFINANCIARE: 

Anexa 3/23-Ministerul 
Mediului si Schimbarilor 
Climatice 
  
Se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 
Cap.7401, Grupa 71 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE: 27.777 mii lei 
 
Cap.7401, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE  
NEFINANCIARE: 35.300 mii 
lei 
 

Modificarea priveste 
amenajarea malului drept al 
Raului Cricovul Dulce in 
Comuna Visinesti, jud. 
Dambovita pe o portiune de 
circa 800 m si a soselei de 
acces in comuna, ca urmare a 
surparii malului drept al raului 
prin alunecari de teren si 
blocarea albiei curente a 
acestuia, astfel incat localitatea 
si locuitorii acesteia se afla in 
situatia de a fi inundati si blocati 
de ape. 
 
Sursa de finanțare: Ministerul 
Mediului și Schimbărilor 
Climatice 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 
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31.000  mii lei Autor:  
Depuat Vasile Horga PNL 

 
22. 

Ministerul Mediului si 
Schimbarilor 

Climatice 
 

Anexa 3/23 
 

70.01– Locuinte, 
servicii si dezvoltare 

publica – 
65 01 Proiecte cu 

finantare 
rambursabila 

Se alocă suma suplimentară 
de 22.800.000 lei – în bugetul 
Ministerului Mediului si 
Schimbarilor Climatice pentru 
finalizarea investitiilor 
prevazute in cadrul Proiectului 
“Controlul Integrat al Poluarii 
cu Nutrienti”, proiect cu 
finantare externa rambursabila 
oferita de catre BIRD 

Alocarea se realizează către 
Ministerul Mediului si 
Schimbarilor Climatice  

  

Autori:  
Molnár Zsolt, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR, Végh 
Alexandru – senator UDMR 

Proiectul “Controlul Integrat al 
Poluarii cu Nutrienti”, finantat 
printr-un imprumut al BIRD, este 
singurul proiect din Romania 
care finanteaza investitii directe 
pentru implementarea de catre 
comunitatile rurale a Directivei 
UE Nitrati si constientizarea 
populatiei privind pericolul real al 
poluarii cu nutrienti, aducand 
acestora deopotriva importante 
beneficii de mediu, sanatate, cât 
si beneficii socio-economice. 

Data de finalizare a proiectului 
este 30.11.2015, anul 2015 
reprezentand ultimul an de 
implementare a investitiilor 
sustinute de acest proiect. 

Alocarea bugetara suplimentara 
de 22.800.000 lei este necesara 
pentru atingerea bugetului minim 
de 45.000.000 lei alocat 
Proiectului, care ar permite 
finalizarea celor 27 de platforme 
comunale de colectare si 
management al gunoiului de 
grajd deja contractate, a celor 20 

 
Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avuta în vedere întrucât sumele 
propuse prin proiectul de buget 
pentru  Ministerul Finanțelor 
Publice – Acțiuni Generale au fost 
stabilite in raport cu sarcinile ce-i 
revin acestei instituţii in anul 
2015. Reducerea fondurilor 
destinate activitatii acestui 
minister pe anul 2015 ar periclita 
misiunea acesteia. 
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de investitii noi similare 
prevazute pentru anul 2015, in 
20 de noi localitati vulnerabile la 
poluarea cu nitrati, precum si a 
celor 5 investitii in canalizari si 
statii de epurare (2 deja 
adjudecate, iar 3 aflate in stadii 
diverse de executie). 

De asemenea, aceasta suma 
corespunde obligatiilor asumate 
de Guvernul Romaniei fata de 
Banca Mondiala conform 
prevederilor H.G nr.853/2013.  

Neasigurarea acestei 
suplimentari bugetare de 
22.800.000 lei, va avea ca efect 
imposibilitatea finalizarii 
investitiilor in curs, anularea a 
cca. 5mil. euro din sumele 
imprumutului si neindeplinirea 
obligatiilor asumate fata de 
Banca Mondiala, in cadrul 
Acordului de imprumut, precum 
si dificultati de indeplinire a 
cerintelor Directivei UE Nitrati. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
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540150 Alte servicii publice 
 
23. 

Ministerul Mediului si 
Schimbarilor 

Climatice 
Anexa 3/23 

 
7401 Protecţia 

mediului 
51 Transferuri între 

unităţi ale 
administraţiei publice 

02 Transferuri de 
capital 

14 Programe 
multianuale de mediu 

si gospodarire a 
apelor ... 32.077 mii 

lei 
 
 

Propunem includerea în 
Programul multianual de 
mediu şi gospodărire a apelor 
pentru anul 2015 a proiectului  
 
Amenajarea râului Cvasniţa, 
localitatea Poienile de Sub 
Munte, judeţul Maramureş cu 
suma de 5.580 mii lei 
 

Autori:  

Bónis István, Erdei D. István, 
deputaţi UDMR 

Végh Alexandru - senator 
UDMR 

Aproximativ 2000 de locuitori 
comunei Poienii dintre care mulţi 
copii suferă numeroase pagube 
în urma  revărsării apelor râului. 
Autorităţile administraţiei publice 
locale au depus proiectul de 
amenajare a râului, iar 
aprobarea finanţării este 
necesară prevenirii producerii în 
viitor de pagube deosebit de 
grave. 

 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia „nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

 
24. 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 
Anexa nr. 3/23 

 
capitolul 74.01- 

Protecţia mediului, 
Grupa/Titlu 51/VI 
Transferuri între 

unităţi ale 
administraţiei publice 

   Alocarea sumei de 44.000 
mii RON pentru finalizarea 
noului depozit ecologic şi 
închiderea celui vechi. 
 
Autori: 
Deputat Tudor Ciuhodaru, 
grup PP-DD 

   Este necesară finalizarea 
depozitului ecologic aferent 
oraşului Iaşi, cu închiderea celui 
vechi din motive de sănătate 
publică şi de mediu. 
  
Sursa de finanţare:  
 
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului. 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
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Art. 02 Transferuri de 
capital 

 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 
25. 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 
Anexa 3/23/01 
Capitolul 7000/ 

subcapitol 01/ grupa 
01 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice cu 
suma de 500.000 RON 
 
Autor:  
Deputat PC-PLR, Constantin 
Avram 

Se solicită această sumă pentru 
începerea lucrărilor la proiectul 
„Construire dig de protecţie pe 
râul Trotuş”, sat Gura Văii, 
comuna Gura Văii, judeţul 
Bacău. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

26. Anexa nr. 3/ 23 / 02, 
cap. 7401, grupa 51, 

art.02,alin.12 
Ministerul Mediului si 

Schimbarilor 
Climatice (ex 

Ministerul Mediului si 
Padurilor) 
Conventia 

nr.3471/AK/15.10.20
08 

Programul: 
Implementarea si 

realizarea 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Mediului 
si Schimbarilor Climatice la 
Anexa nr. 3/ 23 / cap. 7401, 
grupa 51, art.02,alin.12 cu 
suma de 500.000 lei  pentru 
investitia: „Extindere si 
reamenajare Parc Zoologic 
si de agrement 
Municipiul Turda, 
Judeţul Cluj 
 
Autor:  
Deputat PC-PLR 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
asigurarea finantarii de la 
bugetul de stat in vederea 
finalizarii investitiei.  
Suma de 500.000 lei – sume 
suplimentare necesare pentru 
finalizarea si asigurarea bunei 
functionalitati a investitiei – 
garduri electrice de protectie si 
sistem supraveghere pentru 
asigurare securitatii vizitatorilor 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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programelor de 
investitii in vederea 

atingerii standardelor 
necesare autorizarii 
gradinilor zoologice 

Mircea Vicentiu IRIMIE rezervă la dispozitia Guvernului 

 
27. 

Ministerul Mediului si 
Schimbarilor 

Climatice/Capitol 
7401/Grupa 
51/Articol 

02/Alineatul 14 
Programe 

multianuale de mediu 
si gospodarire a 

Apelor 
 

Anexa 3/23 

Amenajare torent pe paraul 
Almas pe raza comunei 
Dobreni, judetul Neamt 
Suma estimata: 350 mii lei 
 
Autori:  
Deputat  
Dragusanu Vasile Catalin  
PC-PLR 

Acest torent, neamenajat, 
produce pagube materiale 
importante pentru locuitorii 
comunei Dobreni din judetul 
Neamt. Nu de putine ori,  au 
ramas oameni izolati, au fost 
luate de ape puntile de 
traversare, au murit animale, si 
au fost distruse culturi. 
 
Sursa de finantare:  
Diminuarea corespunzatoare a 
fondurilor prevazute la Anexa 
3/15/01b/ 
Capitol 7001/ Subcapitol 
01/Paragraf 03/Grupa 51/Articol 
02/Alineat 35  
Subprogramul Modernizarea 
satului romanesc, zona vizata 
beneficiind si de fondurile 
europene specifice masurii 322 
din PNDR, fonduri ce au trecut 
in subordinea ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 Anexa 3/23 Amenajare torenti  masiv Torentii din aceasta zona Se propune respingerea întrucât: 
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28. Ministerul Mediului si 
Schimbarilor 

Climatice/Capitol 
7401/Grupa 
51/Articol 

02/Alineatul 14 
Programe 

multianuale de mediu 
si gospodarire a 

apelor 

Cernegura, pe raza cartierului 
Valeni, anexa a orasului Piatra 

Neamt 
Suma estimata: 1.000 mii lei 

 
Autor: 
Deputat 
Dragusanu Vasile Catalin 
PC-PLR 

afecteaza periodic gospodariile 
unor locuitori din cartierul Valeni, 
anexa  a orasului Piatra-Neamt. 

In caz de viitura, accesul pe 
strada Ion Sergentu este 

imposibil, inclusiv mijloacelor 
specializate (salvare, pompieri). 

A fost inregistrat un caz de 
deces al unei persoane care nu 

a beneficiat in timp util de 
servicii medicale, din cauza 

imposibilitatii deplasarii 
ambulantei la fata locului. 

Sursa de finantare: 
Diminuarea corespunzatoare a 
fondurilor prevazute la Anexa 

3/15/01b/ 
Capitol 7001/ Subcapitol 

01/Paragraf 03/Grupa 51/Articol 
02/Alineat 35 

Subprogramul Modernizarea 
satului romanesc, zona vizata 

beneficiind si de fondurile 
europene specifice masurii 322 
din PNDR, fonduri ce au trecut 

in subordinea ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 
29. 

Ministerul Mediului și 
Schimbărilor 

Climatice 

Se alocă suma de 6000 mii 
lei 

pentru  reabilitare si 

Sursa de finanţare: diminuarea 
bugetului propus al Ministerul 

Mediului și Schimbărilor 

Se propune respingerea întrucât: 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
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Anexa 3/15 

modernizare obiectiv ‘’Parc 
Tăbăcărie’’, municipiul 

Constanța. 
Judeţul Constanţa. 

 
Autori: 

Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Climatice, capitol 7000, 
subcapitol 01, “Servicii și 

dezvoltare publică, locuințe, 
mediu și ape ”, cu suma de 

200000 mii lei 

modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 
30. 

Anexa  nr. 3/ 23 / 02 
Cap. 

5001/grupa51/art.02 
 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Mediului 

şi Schimbărilor Climatice la 
Anexa  nr. 3/ 23 / 02/cap. 
5001, grupa 51, art.02, cu 

suma de 1.031 mii lei 
reprezentand cota de 75% 
aferenta bugetului de stat 

pentru  finalizarea investitiei: 
„Extindere şi reamenajare 

Parc Zoologic şi de 
agrement Municipiul Turda, 

Judeţul Cluj 
 

Autor: Senator  Alin Tişe 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  

asigurarea finanţării de la 
bugetul de stat în vederea 

finalizării investiţiei. Precizăm că 
sunt lucrari executate şi 

facturate la care cota de 75% 
aferenta bugetului de stat este 

de 117.755 lei şi nu a fost 
asigurata in anul anterior. 

Asigurarea de la bugetul de stat 
a sumei de 1.031.283 lei va 

conduce la finalizarea investiţiei 
şi la operaţionalizarea 

corespunzătoare a proiectului. 
Sursa de finanţare: Majorarea 

veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de investiţii 
în vederea atingerii standardelor 
necesare autorizării grădinilor 
zoologice se finanţează prin 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la bugetul 
de stat, pe proiecte de investiţii şi 
pe unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
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estimate de MF la 5 miliarde lei Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru 
mediu şi schimbări climatice, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

 
31. 

Anexa 3/23/02 
Capitol 5001/grupa 

51/articol 02 
 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 

Majorarea cu suma de 
1.500.000 lei pentru construire 

Staţie de tratare şi filtrare a 
apei potabile în oraşul Nucet, 

jud. Bihor. 
 
 

Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria nu dispune de resurse 
financiare pentru realizarea 
acestui obiectiv de investiţii 

imperios necesar pentru 
sănătatea locuitorilor oraşului 

Nucet şi ai localităţilor 
învecinate. 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 

bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale. 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de investiţii 
în vederea  reabilitării şi 
extindererii infrastructurii de apă 
şi apă uzată, se finanţează prin 
bugetul Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 
Cuantumul finanţării de la bugetul 
de stat, pe proiecte de investiţii şi 
pe unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru 
mediu şi schimbări climatice, pe 
baza proiectelor prezentate de 
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autorităţile administraţiei publice 
locale. 
 

 
32. 

Anexa 3/23/02 
Capitol 5001/grupa 
51/articol 02 
 
Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 
Climatice 
 

Majorarea cu suma de 
1.000.000 lei pentru lucrări de 
introducere alimentare cu apă 
în localitatea Nimăieşti, 
comuna Curăţele, jud. Bihor. 
 
 
Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Curăţele nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru sănătatea 
locuitorilor. 
 
învecinate. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de investiţii 
în vederea  reabilitării şi 
extindererii infrastructurii de apă 
şi apă uzată, se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale și Administratiei 
Publice. 
Cuantumul finanţării de la bugetul 
de stat, pe proiecte de investiţii şi 
pe unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru 
mediu şi schimbări climatice, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 

33. Anexa 3/23/02 Majorarea cu suma de Primăria comunei Rieni nu  
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Capitol 5001/grupa 
51/articol 02 

 
Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor 
Climatice 

450.000 lei pentru construire 
bazin de apă în satul Valea de 

Jos, com. Rieni, jud. Bihor. 
 
 

Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 

obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru sănătatea 

locuitorilor. 
învecinate. 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 

bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale. 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de investiţii 
în vederea  reabilitării şi 
extindererii infrastructurii de apă 
şi apă uzată, se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale și Administratiei 
Publice. 
Cuantumul finanţării de la bugetul 
de stat, pe proiecte de investiţii şi 
pe unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru 
mediu şi schimbări climatice, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 

 
34. 

Anexa 3/23/02 
Capitol 5001/grupa 

51/articol 02 
 

Majorarea cu suma de 
2.000.000 lei pentru efectuare 

lucrări de canalizare în 
comuna Cefa , jud. Bihor. 

 
Primăria comunei Cefa nu 

dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. 
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Ministerul Mediului şi 

Schimbărilor 
Climatice 

 
 

Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru sănătatea 

locuitorilor. 
Investiţia este nerealizată pe 

50% din comună 
învecinate. 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 

bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale. 

 

Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de investiţii 
în vederea  reabilitării şi 
extindererii infrastructurii de apă 
şi apă uzată, se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale și Administratiei 
Publice. 
Cuantumul finanţării de la bugetul 
de stat, pe proiecte de investiţii şi 
pe unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru 
mediu şi schimbări climatice, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 

 
35. 

Anexa 3/23/02 
Capitol 5001/grupa 

51/articol 02 
 
 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 

Majorarea cu suma de 
500.000 lei pentru reabilitare 
sistem alimentare cu apă în 

localităţile Olcea-Călacea, jud. 
Bihor 

 
Autorul amendamentului: 

senator PDL Găvrilă Ghilea 

 
Primăria comunei Olcea nu 

dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 

obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru sănătatea 

locuitorilor. 
învecinate. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor, 
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Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 

bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale. 

 

cu modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de investiţii 
în vederea  reabilitării şi 
extindererii infrastructurii de apă 
şi apă uzată, se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale și Administratiei 
Publice. 
Cuantumul finanţării de la bugetul 
de stat, pe proiecte de investiţii şi 
pe unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru 
mediu şi schimbări climatice, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 

 
36. 

Anexa 3/23/02 
Capitol 5001/grupa 

51/articol 02 
 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 

Majorarea cu suma de 
2.000.000 lei pentru 

alimentarea cu apă localităţii 
Ucuriş, comuna Călacea, jud. 
Bihor, realizarea canalizării 

menajere în localităţile Olcea, 
Călacea, Ucuriş jud. Bihor şi 

construirea unei staţii de 
epurare în comuna Olcea, jud. 

Bihor. 
 
 

 
Primăria comunei Olcea nu 

dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 

obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru sănătatea 

locuitorilor. 
învecinate. 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 

bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale. 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de investiţii 
în vederea  reabilitării şi 
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Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

 extindererii infrastructurii de apă 
şi apă uzată, se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale și Administratiei 
Publice. 
Cuantumul finanţării de la bugetul 
de stat, pe proiecte de investiţii şi 
pe unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru 
mediu şi schimbări climatice, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 

 
37. 

Anexa 3/23/02 
Capitol 5001/grupa 

51/articol 02 
 
 

Ministerul Mediului şi 
Schimbărilor 

Climatice 

Majorarea cu suma de 
1.000.000 lei pentru 

introducerea alimentării cu 
apă a localităţii Topeşti, 

comuna Drăgeşti, jud. Bihor. 
 

Autorul amendamentului: 
senator PDL Găvrilă Ghilea 

 
Primăria comunei Drăgeşti nu 
dispune de resurse financiare 

pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 

necesar pentru sănătatea 
locuitorilor. 
învecinate. 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 

bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale. 

 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. 
Potrivit OG nr.40/2006 pentru 
aprobarea şi finanţarea 
programelor multianuale prioritare 
de mediu şi gospodărire a apelor, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, implementarea şi 
realizarea proiectelor de investiţii 
în vederea  reabilitării şi 
extindererii infrastructurii de apă 
şi apă uzată, se finanţează prin 
bugetul Ministerului Dezvoltarii 
Regionale și Administratiei 



 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 

- 29 - 

29 

Publice. 
Cuantumul finanţării de la bugetul 
de stat, pe proiecte de investiţii şi 
pe unităţi administrativ-teritoriale, 
se aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale pentru 
mediu şi schimbări climatice, pe 
baza proiectelor prezentate de 
autorităţile administraţiei publice 
locale. 

 
38. 

Anexa nr., Ministerul 
Mediului şi 

Schimbărilor 
Climatice 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul Mediului 

şi Schimbărilor Climatice, 
anexa cu suma de : 200.000 

lei 
 
 

Autorul 
amendamentului:Senator 
PSD Alexandru Cordoş 

 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 

 
-continuarea lucrărilor la Grădina 
Zoologică, municipiul Turda, jud 

Cluj. 
- valoare: 200.000 lei 

 
Sursa de finanţare: 

- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 

- Bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor 

Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât: 
Sursa de finanțare nu poate fi 
avută în vedere. 
Potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și 
completările ulterioare,  Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se foloseşte pe baza 
de hotarâri ale Guvernului pentru 
finanţarea unor cheltuieli urgente 
sau neprevăzute apărute în 
timpul exerciţiului bugetar. 
Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite. 
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Se propune respingerea întrucât: 
- Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute, apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art.30(2) din Legea 
privind finanţele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Potrivit prevederilor Legii privind 
finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, responsabilitatea 
stabilirii priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii revine 
ordonatorului principal de credite, 
iar pe tot parcursul anului 
ordonatorii principali de credite 
pot solicita Ministerului Finanţelor 
Publice virări de fonduri între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii. 

 



 
ANEXA NR.2 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 
 

ORDONATOR:  3/24 Ministerul Transporturilor 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr.3/24 - Ministerul 
Transporturilor  
 

Autostrada Targu – Mures – 
Iasi – Ungheni  -  
22.542.000 mii lei  
 
 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Transporturilor -  
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep.Anghel Stanciu PSD 
Dep.Sorin Avram Iacoban PSD 
Dep.Cristina Nichita PSD 
Dep.Vasile Mocanu PSD 
Dep.Ratoi Neculai PSD 
Dep.Constantin Adascalitei 
PSD 
Sen.Florin Constantinescu PSD 
Sen.Sorin Lazar PSD 
Sen.Burlea Marin PSD 
Dep.Emacu Gheorghe PSD 
 

Imbunatatirea accesibilitatii 
Romaniei la regiunile sale si 
conectarea lor la retelele de 
desfacere. Necesitatea 
racordarii zonei istorice 
Moldova la vestul tarii si la 
Uniunea Europeana. Va fi 
sigura legatura de transport 
rutier intre Odessa – Chisinau – 
Viena. Atragerea de insvestitori 
strategici in penultima cea mai 
saraca regiune a Uniunii 
Europene. 
 
Admis de Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
 Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2015. 
 Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
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investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Nu se indică sursa concretă 
de finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
 

2.  Anexa nr.3/24 - Ministerul 
Transporturilor  
 
Capitolul 5001/Grupa 
51/Articolul 2 
 

Reabilitare DN 15 Piatra 
Neamţ-Bacău (identică DN 12, 
lungime 50,5 km).  Cost 
270.000 lei (estimativ 60 
mil.euro)  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor   
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep. Liviu Harbuz  PSD             
Dep.Ioan Munteanu PSD 
Dep.Vlad Marcoci PSD  
Dep.Ionel Aesene PSD 

Îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie pe drumurile naţionale 
şi fluidizarea circulaţiei spre 
aeroportul Bacău pentru 
deschiderea oportunităţilor 
turistice.  
 
Admis de Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
 Responsabilitatea stabilirii 
priorităţilor în realizarea 
obiectivelor de investiţii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare,  iar 
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Dep.Marian Enache PSD 
Dep.Constantin Moisii PSD 
Sen.Ioan Chelaru PSD 
Sen.Liviu Bumbu PSD 
 

sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2015. 
 Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 

-  Anexa 3/24, Ministerul 
Transporturilor 

Se propune alocarea sumei de 
20.000.000 RON pentru 
obiectivul „SF si PT, executie 
autostradă Pitesti-Sibiu”  
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep. Rădulescu Cătălin PSD 

Finalizare coridor 4 
Paneuropean 
 
Admis de Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
.Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
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căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
 Aceste cheltuieli pot fi finanțate 
în anul 2015 , de la poziţia C - 
„Alte cheltuieli de investiţii”, 
categoria de investiţii  „c) 
cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate si 
fezabilitate si alte studii”, 
cheltuieli ce se detaliază prin 
liste separate de către 
ordonatorul principal de credite 

3.  Anexa 3/24, Ministerul 
Transporturilor 

Se propune alocarea sumei de 
100.000.000 RON pentru 
obiectivul “reabilitare si 
modernizare Transfăgărăsan”, 
judetul Arges 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep. Rădulescu Cătălin PSD 
 
 

Dezvoltarea din punct de 
vedere turistică a zonei 
transfăgărăsanului, judetul 
Arges 
 
Admis de Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

4.  Anexa 3/24/01 Ministerul 
Transporturilor 
Capitolul 5001/grupa 01 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu 
suma de 33.600.000 RON 
pentru demararea lucrarilor de 

Se solicită această sumă pentru 
începerea lucrărilor de 
construcţii la centura de trafic 
rutier a municipiului Rădăuţi. 

. Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
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crt. 
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executie la obiectivul „Centura 
municipiului Rădăuţi„, judeţul 
Suceava. 
  
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep. Constantin Gălan PC - 
PLR  

Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Transporturilor/ 
redistribuire 
 Cap 3/1 Programe de 
promovare a sporturilor de 
masa  - 1.000.000 lei 
Grupa 55, Titlul VII Alte 
transferuri, art. 2, alin. 1 
Contributii si cotizatii la 
organismele internationale 
2.000.000 lei 
 
Admis de Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 

finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
 

-  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 

Introducerea la pct 3. 
PRIORITATI STRATEGICE PE 
TERMEN MEDIU ALE MT, 
paragraful “Proiectele prioritare 
ale MT pentru anul 2015 si 
perspectiva 2016-2018”  - 
Infrastructura rutiera (pag 4), a 
urmatorului text: 

- continuarea lucrarilor la 
autostrada Montana; 

  
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 

Construcţia autostrazii 
"Montana" ca si conexiune între 
Republica Moldova /Ucraina şi 
Ungaria /Europa Centrală pe 
traseu Ungheni - Iasi -Tg. 
Mures - Turda - Gilau - Bors.  
Autostrada "Montana" se 
suprapune complet cu reteaua 
TEN -T care leagă Ungaria şi 
Europa de Vest cu nordul 
România, Republica Moldova 
(Chişinău) şi Centrul Ucraina 
(Kiev). Autostrada este 
prevazuta a avea 584 km (între 
Borş şi Ungheni), din care au 
fost construite 52 km (Gilau - 
Campia Turzii), 8 km sunt în 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
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Dep.Dragusanu Vasile Catalin 
PC-PLR 

construcţie (Gilau - Nădăşel) şi 
37 km în curs de pregătire 
(Campia Turzii - Tg. Mures). La 
nivel naţional, autostrada 
conectează regiuni economice 
şi cu potential turistic (nordul  
Transilvaniei, nordul Bucovinei,  
nordul Moldovei). Ea 
conectează poli de creştere 
economică la nivel naţional şi 
european (Oradea, Zalau, Cluj-
Napoca, Targu Mures, Iasi) 
Lucrări realizate (52 km), 
Lucrari in Progres (37 km), 
studiu de fezabilitate pregătit 
pentru 495 km (Tg. Mures - 
Ungheni) 
 
Admis de Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 

5.  Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  
 

Se suplimentează cu suma de 
3.500 mii lei bugetul pentru 
realizarea obiectivului 
Electrificare linie de cale ferată 
Doaga-Tecuci-Barboşi (cod 
obiectiv nr. 421) prin 
redistribuirea sumelor alocate la 
nivelul Ministerului 
Transporturilor. 
 
Autori:Comisia pentru 

Suma este necesară pentru: 
2.000 mii lei pentru substaţia 
Hanu Conachi, respectiv 1.500 
mii lei pentru sistemul de 
telecomandă. 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea cu suma de 3.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI din Anexa 
3/24/01/5000/55 Ministerul 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
contravine prevederilor art. 138, 
alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 
Contravine prevederilor art. 
138, alin. (5) din Constituţia 
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transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep. Mircea Toader  
Grupul parlamentar al PDL din 
Camera Deputaţilor 

Transporturilor 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii: 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.” 

6.   Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor 
Programe/Proiecte stategice și 
prioritare ale Ministerului 
Transporturilor pentru anul 
2015 și perspectiva 2016-2018 
Programul Operaţional 
Sectorial Transport, Axa 
prioritară 2 : ‘’Modernizarea și 
dezvoltarea infrastructurii 
naţionale de transport in scopul 
dezvoltării unui sistem national 
durabil de transport.’’ 
Subprogramul ‘’Infrastructura 
feroviară’’ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 
5.772.000 mii lei pentru  
finanţarea lucrărilor de 
reabilitare/modernizare a Gării 
de Nord din Timişoara, proiect 
vital pentru locuitorii Timişoarei 
–municipiu de judeţ candidat la 
titlul de capitală culturală 
europeană.  
 
Sursa de finanţare:  majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
impozitelor  şi taxelor restante 
şi actuale stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 

Gara de Nord din municipiul 
Timişoara  reprezintă  o 
prioritate strategică pentru 
municipiu, dar şi o prioritate în 
domeniul infrastructurii şi 
serviciilor de transport. 
 Se solicită admiterea 
amendamentului de 
reabilitare/modernizare a Gării 
de Nord din Timişoara    în 
vederea creşterii competitivităţii 
economice a judeţului Timiş, şi 
implicit, crearea premiselor 
integrării rapide a economiei 
româneşti pe piaţa europeană. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
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Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Sen.Vasile Blaga PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean PDL 
Dep.Alin Popoviciu PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  

 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

7.  Ministerul Transporturilor 
Anexa nr. 3/24 
Programe/Proiecte stategice și 
prioritare ale Ministerului 
Transporturilor pentru anul 
2015 si perspectiva 2016-2018 
 
Programul Operaţional 
Sectorial Transport, Axa 
prioritară 1 : ‘’Modernizarea si 
Dezvoltarea axelor prioritare 
TEN-T în scopul dezvoltării unui 
sistem durabil de transport și 
integrării acestuia în reţelele de 
transport ale 
UE.’’ 
Subprogramul ‘’Infrastructura 
rutieră’’ 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 270.000 
mii lei pentru demararea 
procedurilor de finanţare şi 
execuţie a lucrărilor de 
finalizare a şoselei de centură, 
varianta de ocolire sud a 
municipiului Timişoara: 
 
A. Varianta de ocolire a 
municipiului Timisoara între DN 
69 – DN 6 – DN 59 A – Strada 
Polonă (DJ591); 
B. Varianta de ocolire sud a 
municipiului Timişoara DJ 591- 
DN 59 – DN 6 km 0+000 – km 
25+690 
 
Sursa de finanţare:  
--majorarea veniturilor bugetare 
prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
impozitelor  şi taxelor restante 
şi actuale stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 

Șoseaua de centură a 
Timișoarei este o șosea de 
ocolire pentru traficul greu și 
circulaţia de tranzit. Municipiul 
Timisoara are o variantă 
ocolitoare pe partea de nord, 
între Calea Aradului și Calea 
Lugojului, de 12 kilometri, care 
a fost construită în şapte ani.  
Șoseaua are profil de 
autostradă şi are un singur 
tronson finalizat, în  partea de 
nord, între DN 6 (Lugoj) şi DN 
69 (Arad). Pentru ca inelul 
ocolitor să fie complet mai este 
nevoie de construcţia unei 
șosele care să lege Calea 
Șagului de Calea Lugojului, 
adică trebuie turnaţi 35 de 
kilometri de asfalt fiind 
necesară construcţia a  două 
tronsoane. 
Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
îmbunătăţirea traficului rutier  şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
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Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Sen.Vasile Blaga PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean PDL 
Dep.Alin Popoviciu PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  
 
 

creşterea gradului de siguranţă 
al locuitorilor municipiului din 
zona respectivă. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

8.  Ministerul Transporturilor 
Anexa nr. 3/24 
Programe/Proiecte stategice și 
prioritare ale Ministerului 
Transporturilor pentru anul 
2015 si perspectiva 2016-2018 
 
Programul Operaţional 
Sectorial Transport, Axa 
prioritara 3 : “Monitorizarea 
sectorului de transport în scopul 
îmbunătăţirii protecţiei mediului, 
a sănătăţii umane şi a 
siguranţei pasagerilor” 
Subprogramul ‘Transport 
intermodal’’ 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului  cu suma de 
4.054.000 mii lei pentru 
demararea procedurilor de 
finanţare şi execuţie a lucrărilor 
de finalizare a centrului 
intermodal în municipiul 
Timișoara, judeţul Timiș 
 
Sursa de finanţare:  
--majorarea veniturilor bugetare 
prin reducerea evaziunii fiscale, 
precum  şi din colectarea 
impozitelor  şi taxelor restante 
şi actuale stabilite de către 
Ministerul Finanţelor Publice 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 

Proiectul centrului intermodal 
propune concentrarea 
serviciilor intermodale şi 
logistice într-o locaţie adecvată, 
care ar duce la creşterea 
atractivităţii zonei pentru 
investiţii şi activităţi economice. 
De asemenea, existenţa unui 
centru intermodal regional de 
transport ar conduce la 
reducerea timpilor şi a 
cheltuielilor de transport şi ar 
duce la creșterea 
competitivittăţii judeţului Timiş 
în raport cu ţările Uniunii 
Europene prin racordarea 
coerentă a reţelei intermodale 
regionale la reţeaua naţională şi 
europeană. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
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Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Sen.Vasile Blaga PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean PDL 
Dep.Alin Popoviciu PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  
 

 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

9.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma de 100.000 mii 
lei pentru continuarea reabilitarii 
clădirii Gării Iţcani, Municipiul 
Suceava, Judetul Suceava 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 
3/24/01/5000/51/TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂȚI ALE 
ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
LOCALE cu suma de 100.000 
mii lei. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Sen.Gheorghe Flutur  PDL  

Gara Iţcani datează din 1871 și 
necesită o urgentă reabilitare. 
Regionala CFR Iaşi a alocat în 
2014 fonduri în valoare de 
1.200 mii lei pentru lucrările de 
reabilitare a peronului. 
Continuarea finanţării acestui 
obiectiv - lucrări la clădirea 
principală, furnizarea de planșe 
și consultarea unor experţi 
privind refacerea exteriorului și 
interiorului ei - devine esenţială. 
Ultimale reparaţii făcute Gării 
Iţcani au fost efectuate în urmă 
cu 40 de ani.  
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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Dep.Sanda-Maria Ardeleanu 
PDL  
Dep.Ioan Bălan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

10.  Anexa 3/24/23 Ministerul 
Transporturilor 

Se suplimentează cu 15.000 
mii lei suma alocată pentru 
realizarea Proiectului 1480 
„Lucrări de reabilitare pentru 
poduri, podeţe şi tuneluri de 
cale ferată – Sucursala 
Regională de Căi Ferate Galaţi” 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea cu suma de 3.000 
mii lei a sumelor prevăzute la 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI din Anexa 
3/24/01/5000/55 Ministerul 
Transporturilor 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep. Mircea Toader  
Grupul parlamentar al PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma alocată în anul 2015 este 
insuficientă pentru realizarea 
unor obiective de investiţii 
demarate de foarte mulţi ani, 
cum ar fi realizarea tunelului de 
la Fileşti, a cărui finalizare este 
amânată de peste 20 de ani. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
 

11.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 5001 
Cheltuieli buget de stat/ Grupa  
51 Titlul VI Transferuri între 

Majorarea cu suma de 10.000 
mii de lei a alocării bugetare 
pentru anul 2015. 
 

Spitalele din sistemul de 
transport au nevoie de investiţii 
pentru a oferi servicii medicale 
de calitate personalului din 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
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unităţi ale administraţiei publice 
Articol 02 Transferuri de capital 
Alineat 12 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale 

Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

domeniu. Reducerea cu 95% a 
fondurilor pentru investiţii 
echivalează cu o condamnare a 
acestora la colaps. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
 

12.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 8401 
Transporturi /Grupa 56 Titlul 
VIII Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nermabursabile 
(FEN) postaderare/Alineatul 01 
Programe din Fondul European 
de Dezvoltare Regională/ 
Proiectul 3129 Redeschiderea 
circulaţiei feroviare pe podul 
nou de cale ferată peste râul 
Argeș, linia cf București-
Giurgiu, între statiile CF Vidra și 
Gradistea 
 

Majorarea cu suma de  60.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2014. 
 
Sursa de finanţare: Realocare 
de la proiectul 6840 
Modernizarea liniei de cale 
ferata pe tronsonul Craiova – 
Piatra Olt – Pitesti (faza - studiu 
de fezabilitate)  
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 

Podul distrus de inundaţii 
asigura legătura directă dintre 
România cu statele din sudul 
Europei. În momentul de faţă 
trenurile trebuie să ocolească 
72 de km. Proiectul are 
finanţare din fonduri europene 
și asigurarea în bugetul pe anul 
viitor al fondurilor pentru avans 
ar asigura începerea lucrărilor. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
Ministerului Transporturilor se 
stabilesc de către acesta pe 
baza fişelor de fundamentare 
ale proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

inclusiv în funcţie de cheltuielile 
estimate pentru anul respectiv, 
în cazul proiectelor aflat me 
între subdiviziuni ale clasificaţiei 
e în implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare 

13.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 8401 
Transporturi /Grupa 56 Titlul 
VIII Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nermabursabile 
(FEN) postaderare/Alineatul 03 
Programe din Fondul de 
Coeziune/ Proiectul 1510 
Reabilitarea liniei de CF Brașov 
- Simeria parte componentă a 
Coridorului IV Pan - European 
pentru circulaţia trenurilor cu 
viteză max.de 160 km/h, 
tronsonul : Coșlariu – 
Sighișoara (CN CFR) 
 

Majorarea cu suma de  200.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2014. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Proiectul include 3 tronsoane 
care aveau termen de finalizare 
anul 2014. Este necesară 
suplimentarea alocării 
financiare pentru urgentarea 
lucrărilor astfel încât să nu fie 
pierdută finanţarea europeană. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
Ministerului Transporturilor se 
stabilesc de către acesta pe 
baza fişelor de fundamentare 
ale proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de cheltuielile 
estimate pentru anul respectiv, 
în cazul proiectelor aflat me 
între subdiviziuni ale clasificaţiei 
e în implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare 

14.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 8401 

Majorarea cu suma de 5.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 

Brăila este nod comercial și 
industrial beneficiind de facilităţi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
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Transporturi /Grupa 56 Titlul 
VIII Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nermabursabile 
(FEN) postaderare 

anul 2014 pentru realizarea 
studiului de fezabilitate la 
terminal intermodal Brăila. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

feroviare, portuare și rutiere. 
Realizarea unui terminal 
intermodal se impune în 
vederea dezvoltării economice 
a zonei și valorificării 
oportunităţilor existente. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
Ministerului Transporturilor se 
stabilesc de către acesta pe 
baza fişelor de fundamentare 
ale proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de cheltuielile 
estimate pentru anul respectiv, 
în cazul proiectelor aflat me 
între subdiviziuni ale clasificaţiei 
e în implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 

15.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 8401 
Transporturi /Grupa 56 Titlul 
VIII Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nermabursabile 
(FEN) postaderare  

Majorarea cu suma de 12.000 
mii lei a alocării bugetare pentru 
anul 2014 pentru realizarea 
studiului de fezabilitate pentru 
aeroport regional la Ianca, 
judeţul Brăila. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 
 

Un aeroport regional de marfă 
și călători la Ianca ar deservi 
judeţele Brăila, Galaţi, Ialomiţa, 
Vrancea și Buzău. În locaţia 
propusă există un aerodrom 
militar. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Aeroportul Ianca  este 
aeroport de inters local, iar 
lucrările aferente acestuia se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
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Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

16.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma 1.283.400 mii 
lei pentru MAGISTRALA 5 
Secţiunea Râul Doamnei – 
Eroilor. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
1/1001 Taxa pe valoarea 
adăugată. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep.Gheorghe Udrişte PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Execuţie lucrări în cont. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
 

17.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma 279.000 mii lei 
pentru MAGISTRALA 5 
Secţiunea Eroilor-Universitate-
Piaţa Ianculu-Pantelimon. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 

Exproprieri. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
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sumelor prevăzute la Anexa 
1/1001 Taxa pe valoarea 
adăugată. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep.Gheorghe Udrişte PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 
 

modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
 

18.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma 368.280 mii lei 
pentru MAGISTRALA 4 Racord 
2 Secţiunea Parc Bazilescu-
Străulești. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
1/1001 Taxa pe valoarea 
adăugată. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep.Gheorghe Udrişte PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Execuţie lucrări în cont. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
 

19.  Ministerul Transporturilor 
 

Se alocă suma 279.000 mii lei 
pentru MAGISTRALA 6 1 Mai-

Exproprieri. Este vorba de 
legătura dintre reţeaua existent 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
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Anexa 3/24/01 Otopeni. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
1/1001 Taxa pe valoarea 
adăugată. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep.Gheorghe Udrişte PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

de metro şi Aeroportul 
Internaţional “Henri Coandă”. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
 

20.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma 1.277.820 mii 
lei pentru MAGISTRALA 2 
Berceni-Pipera 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
1/1001 Taxa pe valoarea 
adăugată. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep.Gheorghe Udrişte PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Îmbunătăţirea serviciilor de 
transport public de călători – 24 
trenuri 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
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21.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma 189.720 mii lei 
pentru modernizarea 
instalaţiilor de control acces pe 
MAGISTRALELE1,2,3 şi TL de 
metrou. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
1/1001 Taxa pe valoarea 
adăugată. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep.Gheorghe Udrişte PDL  
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
 

22.  Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor - Cap. 
5001, Grupa 55, Titlul VII, Alte 
transferuri, alin. 29 Reparatii 
curente aferente infrastructurii 
feroviare publice 

Se propune alocarea sumei de 
5.000 mii lei pentru Reabilitare 
Gară CFR Baia Mare, Mun. 
Baia Mare, jud Maramures. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 

Una dintre cele mai importante 
intrări în judetul Maramures, 
Gara CFR se prezintă 
deplorabil în faţa miilor de 
călători care au impresia că 
timpul a îngheţat şi că se află în 
România anilor de dinainte de 
1989. 
Deşi Primăria Baia Mare şi 
conducerea Statiei CFR Baia 
Mare au făcut nenumărate 
demersuri începand cu anul 
2004, gara a rămas tot în 
aceeaşi situaţie. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Sumele  stabilite pe destinaţii 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate de catre acesta în 
concordanţă cu atribuţiile şi 
politica sa în domeniu. 
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Dep. Mircea Dolha PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Menţionez că există studiu de 
fezabilitate şi proiect tehnic 
aprobat. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

23.  Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor 
Grupa/Titlul 51, Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 135.000 mii lei pt 
finantarea obiectivului 
Finalizare investitie Aeroport 
Internaţional Brasov-
Ghimbav 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep. Donţu Mihai-Aurel PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

In luna octombrie 2014, pista 
aeroportului a fost finalizata. 
Diferenta de infrastructura de 
aprox.30 mil euro, este 
necesara pentru finantarea 
constructiei terminalului, 
turnului de control, a sistemelor 
de balizaj si semnalizare si a 
altor echipamnete necesare. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Aeroportul Brasov-Ghimbav  
este aeroport de inters local, iar 
lucrările pentru dezvoltarea şi 
modernizarea acestuia se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
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finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

24.   Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  
Grupa/Titlul 51 – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice 
 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 10.000 mii lei pentru 
finanţarea în continuare a 
lucrărilor obiectivului: 
Aeroportul Internaţional Braşov 
Ghimbav  
  
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al 
Guvernului României 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep.Andronache Gabriel PNL 
Sen.Nicolae Vlad Popa PDL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
  
  

Având în vedere sumele 
alocate  in anii anteriori către 
alte  aeroporturi din ţara si 
importanta  aeroportului pentru 
judeţul  Braşov, a zonelor 
învecinate,  solicitam alocarea 
acestei sume  pentru cheltuieli 
pentru  proiectare si asistenta 
tehnica si  cheltuieli pentru 
investiţia de baza.  
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Aeroportul Brasov-Ghimbav  
este aeroport de inters local, iar 
lucrările pentru dezvoltarea şi 
modernizarea acestuia se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.    
 

25.  Anexa 3/24/02 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al 
Guvernului 
8401 – Transporturi 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – art. 
01, alin 28 
Intretinerea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă 
suma de 2.000 lei pentru 
obiectivul de investitii „Drum 
National expres Galati - Braila” 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 

Investitia este necesara pentru 
decongestionarea traficului 
intens existent intre cele doua 
localitati resedinta de judet. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
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Camera Deputatilor  
 
Dep. Victor Paul Dobre PNL 
Dep. Vasile Varga PNL 
Grupurile Parlamentare reunite 
ale PNL 
 

din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

26.   Anexa 3/24-Ministerul 
Transporturilor 
Cap.8401, Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE: 880.665 mii lei 
Cap.8401, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE  
NEFINANCIARE: 3.002 mii lei 
 

Anexa 3/24- Ministerul 
Transporturilor 
 Se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE: 837.665 mii lei 
Cap.7401, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE  
NEFINANCIARE: 46.002 mii lei 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep. Vasile Horga PNL 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 
 

Sumele sunt necesare pentru 
demararea lucrarilor 
pregatitoare trecerii drumului 
national DN  pe patru benzi de 
circulatie intre localitatile 
Tartasesti si Targoviste Jud. 
Dambovita, precum si 
modernizarea portiunii dintre 
Targoviste si Sinaia ca o 
alternativa viabila la DN1 
Bucuresti Sinaia extrem de 
aglomertat. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

27.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa nr. 3/24, capitolul 84.01 

Se propune alocarea sumei de 
80.000 mii RON pentru 
dezvoltarea şi  modernizarea 

Este necesar ca Judeţul Iaşi să 
aibă un aeroport internaţional 
modernizat  la standarde 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
 Aeroportul Iaşi  este aeroport 
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Transporturi, grupa/titlu 70-
71/01 
 
 

aeroportului din Iaşi. 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire in cadrul 
bugetului Ministerului. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep. Tudor Ciuhodaru  PP-DD 

occidentale. La aeroportul din 
Iaşi sunt necesare lucrări 
urgente de modernizare la 
aerogară: 16.000 de metri 
pătraţi pentru fluxurile de 
pasageri şi utilităţi şi 12.000 de 
metri pătraţi la subsoluri, pentru 
benzile de bagaje; realizarea 
unui terminal cargo pentru 
preluarea zilnică a 200 de tone 
de mărfuri; depozit de 
carburanţi cu o capacitate de 
500 de tone. 
   Alocarea de fonduri pentru 
modernizarea aeroportului din 
Iaşi  va duce la sprijinirea 
dezvoltării regionale şi întărirea 
cooperării transfrontaliere, 
transnaţionale şi interregionale. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

de inters local, iar lucrările 
pentru dezvoltarea şi 
modernizarea acestuia se 
finanţează din bugetul 
autorităţilor publice locale.  
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
De asemenea, nu se indică 
sursa concretă de finanţare, 
nefiind precizate poziţiile 
bugetare propuse a se diminua 
în vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii,    
iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor au 
fost dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2015   
 

28.  Ministerul Transporturilor  
 
Anexa nr. 3/24, 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii RON pentru 
finanţarea lucrărilor de 

În vederea realizării unui 
transport rutier modern în 
condiţii de siguranţă şi confort 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
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capitolul 84.01 Transporturi, 
grupa/titlu 70-71/01 
 
 
 
 
 
 
 

modernizare integrală a 
drumurilor naţionale care 
străbat Municipiul Bârlad.   
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire in cadrul 
bugetului Ministerului. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep. Tudor Ciuhodaru  PP-DD 

al utilizatorului, cu respectarea 
normelor europene de protecţie 
a mediului, este necesar a fi 
demarate lucrări  de 
modernizare integrală a 
drumurilor naţionale  care 
străbat Municipiul Bârlad. 
Alocarea acestor fonduri va 
duce la o dezvoltare a 
infrastructurii rutiere absolut 
necesară judeţului Vaslui şi 
zonei Moldovei. 
În vederea realizării unui 
transport rutier modern care să 
reducă traficul greu prin 
localitate. 
Evitarea strangulării traficului 
rutier prin localitate. 
Respectarea normelor 
europene de protecţie a 
mediului. 
Posibilitatea modernizării 
infrastructurii pe rutele existente 
pentru transportul vehiculelor 
cu tonaj mare. 
Reducerea impactului 
mijloacelor de transport cu tonaj 
mare asupra clădirilor. 
Evitarea accidentelor rutiere, 
prin crearea de siguranţă şi 
confort bârlădenilor. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 

prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
De asemenea, nu se indică 
sursa concretă de finanţare, 
nefiind precizate poziţiile 
bugetare propuse a se diminua 
în vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii,    
iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor au 
fost dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2015 
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Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

29.  Ministerul Transporturilor  
 
Anexa nr. 3/24, capitolul 84.01 
Transporturi, grupa/titlu 70-
71/01 
 

Se propune alocarea sumei de 
40.000 RON pentru finanţarea 
lucrărilor de modernizare 
integrală a drumurilor naţionale 
care străbat Municipiul Iaşi (DN 
24 şi DN 28). 
 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire in cadrul 
bugetului Ministerului. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep. Tudor Ciuhodaru  PP-DD 

În vederea realizării unui 
transport rutier modern în 
condiţii de siguranţă şi confort 
al utilizatorului, cu respectarea 
normelor europene de protecţie 
a mediului, este necesar a fi 
demarate lucrări  de 
modernizare integrală a 
drumurilor naţionale  care 
străbat Municipiul Iaşi (DN 24 şi 
DN 28) 
Alocarea acestor fonduri va 
duce la o dezvoltare a 
infrastructurii rutiere absolut 
necesară judeţului Iaşi si zonei 
Moldovei. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
De asemenea, nu se indică 
sursa concretă de finanţare, 
nefiind precizate poziţiile 
bugetare propuse a se diminua 
în vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii,    
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Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Transporturilor au 
fost dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2015 

30.  Ministerul Transporturilor, 
Anexa 3/24, capitolul 8400, 
Grupa/Titlul 01 -
TRANSPORTURI 
 

Alocarea sumei de 350.000 lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare a intersectiei DN 
1A cu str.Morii si str.Gloriei din 
orasul Boldesti 
Scaeni jud.Prahova 
  
Sursa de finantare:sume 
alocate din bugetul de stat: 
capitolul 6101 –Ordine publica 
si siguranta nationala, grupa 
/titlul 01-cheltuieli curente. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
 Dep.Tanase Razvan Ionut - 
neafiliat 
 
 
 

In vederea realizarii unui 
transport rutier modern, in 
conditii de siguranta si confort 
pentru participantii la trafic din 
ambele categorii de drumuri. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit 
Legii nr. 500/2002 privind 
finantele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare, iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2015 

31.  Bugetul Ministerului 
Transporturilor, Anexa 3/24/02  
 

Majorarea sumei aferente 
cheltuielilor pentru întreţinerea 
infrastructurii feroviare publice 

Majorarea sumei cu 500 mii lei 
în vederea modernizării trecerii 
la nivel cu cale ferată şi 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
-Sursa de finanţare menţionată 
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din bugetul Ministerului 
Transporturilor, respectiv Anexa 
3/24 din Legea Bugetului de 
Stat, cu suma de 500 mii lei. 
Sursa de finanţare este 
diferenţa în plus alocată din 
bugetul SGG în acest an faţă 
de 2014 pentru alocaţii de la 
şi la locul de muncă şi pentru 
alocaţii pentru locuinţe, 
respectiv Anexa 3/13/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 10, 
Articolul 01, Alineatul 15, unde 
creşterea faţă de 2014 este de 
209,18 mii lei  
şi  
Suma prevăzută la Anexă 
3/13/02, Capitolul 5001, 
Grupa/Titlul 10, Articolul 01, 
Alineatul 16 unde creşterea 
faţă de 2014 este de 405,36 
mii lei. 
 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Dep.Petru Movila - neafiliat 

instalarea unei bariere în satul 
Uricani, comuna Miroslava în 
vederea prevenirii accidentelor 
mortale, dat fiind faptul că este 
una dintre cele mai periculoase 
treceri la nivel cu cale ferată, 
unde s-au înregistrat în ultimii 
doi ani nu mai puţin de 20 de 
decese. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin  
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport  
cu sarcinile  ce  îi revin  acestei  
institutii pe  anul  2015, 
 

32.  Anexa 3/24/ 02 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 5001 / 
Grupa 56/ Titlul VIII Proiecte cu 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 

Sumele suplimetare la bugetul 
Ministerului Transporturilor 
urmăresc creşterea reală a 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Se propune respingerea 
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Finanţare din Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 
Fondul de Coeziune(FC) 

700.000 mii de lei la Capitol 
5001/ Grupa 56/ Titlul VIII 
Proiecte cu Finanţare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 
Fondul de Coeziune (FC) 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcţii și a 
supra-accizei pe carburanţi 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Sen.Anca Boagiu PDL 

absorbţiei fondurilor europene 
şi asigurarea fluxului de plăţi 
pentru lucrări de infrastructură 
în condiţiile in care 2015 este 
ultimul an în care fondurile 
europene nereambursabile 
aferente exerciţiului financiar 
european 2007-2013 pot fi 
absorbite, iar România deja 
riscă să piardă 1,7 miliarde de 
euro finanţare nerambursabilă 
europeana pe infrastructura. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 
 

amendamentului întrucât 
potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de su bugetare 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
Ministerului Transporturilor se 
stabilesc de către acesta pe 
baza fişelor de fundamentare 
ale proiectelor propuse la 
finanţare/finanţate în cadrul 
programelor operaţionale, 
avizate de principiu de către 
autorităţile de management, 
inclusiv în funcţie de cheltuielile 
estimate pentru anul respectiv, 
în cazul proiectelor aflat me 
între subdiviziuni ale clasificaţiei 
e în implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 

33.  Anexa 3 / 24 / 29  Ministerul Se solicită suplimentarea Sumele suplimetare la bugetul Se propune respingerea 
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Transporturilor/ Capitol 84 - 
Transporturi/ 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice/ 02 / 34 
Transferuri pentru finantarea 
proiectului de investiţii la 
metrou 
COD OBIECTIV 898 - 
Magistrala V metrou. Drumul 
Taberei - Pantelimon. 
Tronson Universitate – 
Pantelimon 
 

bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
100.000 mii lei pentru 
finantarea proiectului de 
investiţii la metrou (tronsonul 
Eroilor - Universitate - 
Pantelimon al magistralei 5 de 
metrou) 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcţii și a 
supra-accizei pe carburanţi 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Sen.Anca Boagiu PDL 

Ministerului Transporturilor 
urmăresc urgentarea 
construcţiei tronsonul Eroilor - 
Universitate - Pantelimon al 
magistralei 5 de metrou. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

amendamentului întrucât 
potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de sume între 
subdiviziuni ale clasificaţiei 
bugetare 
 

34.  Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13 
 
Ministerului Transporturilor 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru   
proiectul  Centrura ocolitoare 
a municipiului Cluj Napoca, 
tronsonul Calea Turzii – 
Borhanci şi Tronsonul Calea 
Turzii – Mănăştur (Centura 

Pentru  finalizarea infrastructurii 
ocolitoare a municipiului Cluj-
Napoca, este imperios necesar 
să se finalizeze şi aceste 2 
tronsoane restante din varianta 
ocolitoare Sud, astfel încât să 
poată fi eliminat din oraş traficul 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
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ocolitoare Sud Cluj Napoca) 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Sen. Alin Tişe PDL 
 

greu şi cel de tranzit, care 
produc deteriorarea majoră a 
străzilor interne a căror valoare 
şi frecvenţă în reparaţii sunt 
foarte costisitoare pentru  
municipiul Cluj-Napoca. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13- 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere cu suma de 100.000 mii 
lei 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
 

35.  Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 
 
Ministerul Transporturilor 

Se propune alocarea sumei de 
540.000 mii lei pentru  proiectul 
Pistă de decolare – aterizare 
de 3.500 M la Aeroportul 
Internaţional Cluj Napoca 
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 

In acest moment este finalizată 
construcţia primei părţi a pistei 
– 2.100 m, şi este necesară 
continuarea lucrărilor pînă la 
lungimea totală de 3.500 m, 
astefel incît aeroportul să poată 
deservi toate tipurile de 
aeronave. 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
- Aeroportul International Cluj 
Napoca  este aeroport de inters 
local, iar lucrările pentru 
dezvoltarea şi modernizarea 
acestuia se finanţează din 
bugetul autorităţilor publice 
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reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Sen. Alin Tişe PDL 
 

 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

locale. 

36.  Anexa 3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01   
Ministerul Transporturilor  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa 
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01  cu 
suma de 1.800 mii lei pentru  
realizare obiectiv:  
Pod peste raul Aries pe DN15 
Municipiul Turda, 
Judeţul Cluj 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  
asigurarea finantarii de la 
bugetul de stat in vederea 
reconstruirii podului peste raul 
Aries pe DN15. Podul existent 
prezinta probleme grave de 
siguranta in exploatare, traficul 
fiind restrictionat pe o singura 
banda. Cea mai recenta 
expertiza recomanda 
inchiderea traficului, ceea ce ar 
duce la grave perturbari ale 
circulatiei pe DN15 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13- 
Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere cu suma de 1.800 mii lei 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
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transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Sen. Alin Tişe PDL 
 

 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

37.  Anexa 3/24/02/cap. 5001/grupa 
51/art. 01/alin. 01 
Ministerul Transporturilor 

Se propune majorarea cu suma 
de 2.250 mii lei pentru 
construcţie centură de ocolire a 
oraşului Curtici, judeţul Arad. 
 
Sursa de finanţare: includerea 
acestui obiectiv în proiectele 
prioritare ale MT pe anul 2015 
în ceea ce priveşte 
infrastructura rutieră la capitolul 
continuarea programului de 
construcţie a variantelor de 
ocolire. 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Sen. Constantin Traian Igas 
PDL 

Proiectul are Studiul de 
Fezabilitate încheiat şi se referă 
la un tronson de 6 km lungime 
care face legătura cu municipiul 
Arad. Fondurile sunt necesare 
pentru continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 cu 
suma menţionată în 
amendament. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 

Se propune respingerea 
întrucât în bugetul Ministerului 
Transporturilor nu sunt 
prevăzute sume pentru 
finanţarea lucrărilor aferente 
infrastructurii de transport rutier, 
finanţarea acestora realizându-
se prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
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 Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

38.  Anexa 3/24/ 02 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 5001 / 
Grupa 56/ Titlul VIII Proiecte cu 
Finanţare din 
Fonduri Externe 
Nerambursabile 
(Fen) Postaderare/ Programe 
din Fondul European de 
Dezoltare 
Regionala (FEDR) 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 
300.000 mii lei la Capitol 5001/ 
Grupa 56/ Titlul VIII Proiecte cu 
Finanţare din Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din 
Fondul European de Dezoltare 
Regionala (FEDR).  
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea incasărilor bugetare 
în urma introducerii taxei 
speciale pe construcţii și a 
supra-accizei pe carburanţi 
(Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Sen. Constantin Traian Igaș 
PDL 

Sumele suplimetare la bugetul 
Ministerului Transporturilor 
urmăresc creşterea reală a 
absorbţiei fondurilor europene 
şi asigurarea fluxului de plăţi 
pentru lucrări de infrastructură 
în condiţiile in care 2015 este 
ultimul an în care fondurile 
europene nereambursabile 
aferente exerciţiului financiar 
european 2007-2013 pot fi 
absorbite, iar România deja 
riscă să piardă 1,7 miliarde de 
euro finanţare nerambursabilă 
europeana pe infrastructura. 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
 
Adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
potrivit art.17 alin.(31 ) din 
Legea privind finantele publice 
nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor 
propuse se face numai prin 
redistribuiri de su bugetare 
Potrivit OUG 64/2009 privind 
gestionarea financiara a 
instrumentelor structurale,  
propunerile de credite de 
angajament şi de credite 
bugetare pentru asigurarea 
sumelor necesare implementării 
corespunzătoare a proiectelor 
Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii se stabilesc de 
către acesta pe baza fişelor de 
fundamentare ale proiectelor 
propuse la finanţare/finanţate în 
cadrul programelor 
operaţionale, avizate de 
principiu de către autorităţile de 
management, inclusiv în funcţie 
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de cheltuielile estimate pentru 
anul respectiv, în cazul 
proiectelor aflate în 
implementare conform 
contractelor/deciziilor/ordinelor 
de finanţare. 

39.  Anexa nr.3/24/02, cap. 5001, 
art. 14, Ministerul 
Transporturilor 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor, anexa cu suma 
de: 93.000.000 lei 
 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii  
 
Autori:Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură din 
Camera Deputatilor  
 
Sen.Alexandru Cordoş PSD 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 - continuarea lucrărilor de 
prelungire a la centurii Apahida-
Vâlcele-Autostrada 
Transilvania, jud Cluj 
  -valoare – 50.000.000 lei 
- continuarea lucrărilor la pista 
de 3500m – Aeroportul 
Internaţional Cluj-Napoca  
  -valoare – 40.000.000 lei 
- reabilitare drum comunal 
Vâlcele – Rediu, comuna Aiton, 
jud. Cluj 
  -valoare – 1.000.000 lei 
- reabilitare drum judeţean 
Gheorgheni-Aiton-Tureni, jud. 
Cluj 
  -valoare – 2.000.000 lei 
 
Respins de  Comisia pentru 
transporturi şi energie din 
Senat,Comisia pentru 
transporturi și infrastructură 
din Camera Deputatilor 
 
Motivatia respingerii 
Adoptarea acestui amendament 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare nu poate fi 
avută în vedere întrucât potrivit 
art. 30 din Legea  nr. 500/2002 
privind finanţele publice, Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului se repartizează 
unor Ordonatori principali de 
credite pe bază de Hotărâre a 
Guvernului pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 34 - 

nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

 
 
 
 
 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/25 Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Cap 6501 
ÎNVĂȚĂMÂNT, Subcapitol 50 
Alte cheltuieli în domeniul 
învățământului 

Cap 6501 Învățământ, 
Subcapitolul 50 Alte cheltuieli în 
domeniul învățământului se 
suplimentează cu suma de 
200.000 mii lei destinat 
constituirii unui Fond special 
destinat cheltuielilor cu 
examinările și evaluările din 
învățământul preuniversitar de 
stat pentru anul 2015 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Ovidiu Ioan Dumitru 
Deputat neafiliat 

Constituirea acestui Fond 
special ar asigura remunerarea 
cadrelor didactice care participă 
în comisiile de examinare și 
evaluare  pentru simulări sau 
examenele naționale organizate 
anual în sistemul preuniversitar 
de stat. În prezent, participarea 
este o obligativitate, iar 
compensarea se face cu zile 
libere, pentru care nu există 
oricum timpul necesar pentru a 
fi luate în decursul unui an.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce titlul  de cheltuieli ar urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

2.  Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Cap 5001 
CHELTUIELI – BUGET DE 
STAT, Grupa 20, Titlul II – 
Bunuri și servicii,   Art. 13 – 
Pregătire profesională 
 

Se majorează cheltuielile cu 
pregătirea profesională de la 
capitolul 5001 Cheltuieli – 
Buget de stat, Grupa 20, Titlul II 
– Bunuri și servicii,   Art. 13, cu 
suma de 200 mii lei. 
  

Pentru atingerea acestor 
deziderate Ministerul Educaţiei 
Naţionale trebuie să dispună de 
personal de o înaltă calificare în 
cercetare, pentru care sunt 
necesare cursuri de pregătire 
profesională. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
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Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Ovidiu Ioan Dumitru 
Deputat neafiliat 

Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/25/02 Cap 5001, Grupa 20, 
Titlul II – Bunuri și servicii, Art. 
30 Alte cheltuieli, Alineat 30 
care se va modifica astfel: Alte 
cheltuieli cu bunuri și servicii (-) 
200 mii lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

este clar specificată întrucât 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza 
capitolul de cheltuieli de la care 
ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 

3.  Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Cap 6501 
INVĂȚĂMÂNT, Subcapitol 11, 
Paragraf 04 Cămine și cantine 
studențești 
 

Se majorează suma prevăzută 
la Cap 6501 INVĂȚĂMÂNT, 
Subcapitol 11, Paragraf 04 
Cămine și cantine studențești 
cu 50.000 mii lei, destinați 
reabilitării căminelor 
Universității București. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Ovidiu Ioan Dumitru 
Deputat neafiliat 
 
 
 

Deși prețurile la cazarea în 
cămine cresc de la an la an, 
condițiile sunt din ce în ce mai 
proaste. Un exemplu îl 
reprezintă tinerii studenți ai 
Universității București care au 
fost cazați în camere cu 
mucegai, pereți murdari și pline 
de gândaci. Căminele au 
devenit practic, adevărate 
focare de infecție pentru 
studenții cazați acolo. Situația 
căminelor studențești ar trebui 
să reprezinte o prioritate și o 
preocupare permanentă pentru 
Ministerul Educației Naționale 
pentru ca studenții să aibă 
condiții decente de cazare și 
studiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât  amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce titlul  de cheltuieli ar urma să 
fie suplimentat. În ceea ce 
privește sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

4.  Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Cap 5301 
CERCETARE 
FUNDAMENTALĂ ȘI 
CERCETARE DEZVOLTARE, 
Grupa 55, Titlul VII – Alte 
transferuri,   Art. 01 – 
Transferuri interne, Alineat 48 – 
Finanțarea proiectelor de 
cercetare - dezvoltare și 
inovare 
 

Se majorează suma prevăzută 
la Cap 5301 CERCETARE 
FUNDAMENTALĂ ȘI 
CERCETARE DEZVOLTARE, 
Grupa 55, Titlul VII – Alte 
transferuri,   Art. 01 – 
Transferuri interne, Alineat 48 – 
Finanțarea proiectelor de 
cercetare - dezvoltare și 
inovare cu 150.000 mii lei. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Ovidiu Ioan Dumitru 
Deputat neafiliat 
 
 

Obiectivele enunțate în 
prezentul proiect al Legii 
bugetului de stat sunt: 
creșterea competitivității 
economice prin cercetare și 
inovare și dezvoltarea 
capacității de cercetare-
dezvoltare și de diseminare a 
rezultatelor cercetării. Pentru 
atingerea acestor obiective este 
necesară creșterea finanțării în 
proiecte de cercetare – 
dezvoltare, cel puțin la nivel 
alocărilor anului 2013, având în 
vedere că nici în anul 2014 nu a 
existat o creștere, ci mai mult 
decât atât, sumele alocate 
acestor proiecte au scăzut de la 
an la an, când acestea ar trebui 
să reprezinte o prioritate. 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

5.  Anexa nr. 3/25/02 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale Cap 5001 
CHELTUIELI – BUGET DE 
STAT, Grupa 10, Titlul I – 

Se alocă suma de 1.000 mii lei 
pentru Fond pentru posturi 
ocupate prin cumul la Cap 5001 
CHELTUIELI – BUGET DE 

Măsura este necesară pentru a 
pune în aplicare noile modificări 
ale Legi educației nr. 1/2011, 
aduse de OUG 49/2014, potrivit 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul de 
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Cheltuieli de personal,   Art. 01 
– Cheltuieli salariale în bani, 
Alineat 10 – Fond pentru 
posturi ocupate prin cumul 
 

STAT, Grupa 10, Titlul I – 
Cheltuieli de personal,   Art. 01 
– Cheltuieli salariale în bani, 
Alineat 10. 
 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Ovidiu Ioan Dumitru 
Deputat neafiliat 
  

cărora profesorii pot avea 
dreptul la remunerarea 
activității în regim de plată cu 
ora sau cumul de norme.  
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/25/02 Cap 5001, Grupa 20, 
Titlul II – Bunuri și servicii, Art. 
30 Alte cheltuieli, Alineat 30 
care se va modifica astfel: Alte 
cheltuieli cu bunuri și servicii (-) 
1.000 mii lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată întrucât 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza 
capitolul de cheltuieli de la care 
ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 

6.  Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unitățile de învățământ 
universitar astfel: renovare, 
modernizare, igienizare si 
dotare laborator multimedia 
pentru disciplinele inginerești 
de la specializarea IEDM, 
Universitatea Petrol și Gaze din 
Ploiești, Bd. București nr. 39, 
Ploiești, Prahova,  suma de 
300.000 lei 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Dragoș Gabriel 
ZISOPOL -  Grupul 
parlamentar al minorităţilor 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de amenajare, 
consolidare, proiectare și dotări 
corespunzătoare bunei 
desfășurări a activităților din 
incinta spațiilor  universitare. 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
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naţionale 
7.  Anexa nr. 3/25 - Ministerul 

Educaţiei Naţionale 
Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unitățile de învățământ 
preuniversitar astfel: reabilitare, 
modernizare si igienizare 
Colegiul Naţional “Mihai 
Viteazul”, Ploiești, Prahova,  
suma de 100.000 lei 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Dragoș Gabriel 
ZISOPOL - Grupul 
parlamentar al minorităţilor 
naţionale 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de amenajare, 
consolidare, proiectare și dotări 
corespunzătoare bunei 
desfășurări a activităților din 
incinta spațiilor  universitare. 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

8.  Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015 
pentru unitățile de învățământ 
preuniversitar: 
Reabilitare, modernizare si 
igienizare Școala Ion 
Simionescu din Iaşi – suma de 
100.000 lei 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Dragoș Gabriel 
ZISOPOL -  Grupul 
parlamentar al minorităţilor 

Necesitatea urgentă de sume 
pentru lucrări de amenajare, 
consolidare, proiectare și dotări 
corespunzătoare bunei 
desfășurări a activităților din 
incinta spațiilor  universitare. 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
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naţionale bugetar 
9.  Ministerul Educaţiei Naţionale 

Anexa 3/25/02 Capitol 6501, 
subcapitol 03, Titlul 
”Învăţământul profesional” 

Burse profesionale. Solicităm 
triplarea numărului de burse 
pentru învăţământul profesional 
de la 36.000 la 108.000 şi 
creşterea bugetului pentru 
învăţământul profesional de la 
25.000 (de mii de lei) la 75.000 
(de mii de lei) pentru anul viitor. 
 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Raluca Turcan, Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – 
Camera Deputaţilor. Maria 
Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  
Roxana-Florentina Anuşca,  
Vasile Berci,  Nechita-Adrian 
Oros,   Radu Zlati Grupul 
Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 
 

 Venim în sprijinul ministrului 
educaţiei care a propus ca 
elevii care obţin sub nota 5 la 
testele de Evaluare Naţională 
să fie redirecţionaţi către şcolile 
profesionale. Prin această 
soluţie simplă stopăm 
abandonul şcolar şi creştem 
şansele elevilor care au 
înclinaţii pentru domenii 
teoretice să studieze la liceu, 
iar pentru cei cu bune aptitudini 
tehnice să beneficieze de o 
pregătire de calitate. 
Dacă vom tripla numărul de 
burse pentru învăţământul 
profesional, vom reuşi să 
interconectăm mai bine 
cerinţele pieţei muncii cu 
şcoala. În 1995, România avea 
peste 300.000 de elevi înscrişi 
în învăţământul profesional. 
Acum, avem de 8 ori mai puţini 
tineri care beneficiază de acest 
tip de învăţământ. Pe de altă 
parte, în acest moment, unul 
din trei elevi nu obţine nota 5 la 
Evaluările Naţionale. Prin 
triplarea burselor profesionale  
vom da o şansă în plus celor 
peste 46.000 de tineri care erau 
forţaţi fie să meargă la un liceu, 
ca mai apoi să pice examenul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată . 
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de bac, fie să nu mai urmeze 
şcoala după clasa a VIII-a şi să 
intre în rândul asistaţilor social.   
Sursa de finanţare: Majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1, 
Cap. 1001, „Taxa pe valoare 
adăugată”.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

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

Solicităm suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 170.000 ( 
de mii de lei) pentru Reparaţii 
capitale aferente activelor fixe. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Raluca Turcan, Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – 
Camera Deputaţilor. Maria 
Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  
Roxana-Florentina Anuşca,  
Vasile Berci,  Nechita-Adrian 
Oros,   Radu Zlati Grupul 
Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 
 

De mai bine de doi ani de zile 
au fost stopate investiţiile în 
repararea şi reabilitarea 
şcolilor. În sute de şcoli, elevii 
învaţă în continuare înghesuiţi 
în imobile vechi, iar noile 
construcţii, care sunt 
nefinalizate, se degradează pe 
zi ce trece. Banii sunt necesari 
şi pentru racordarea şcolilor din 
mediul rural la apă curentă şi 
canalizare. Este inadmisibil ca 
în secolul XXI România să aibă 
sute de şcoli cu toalete în curte! 
Sursa de finanţare: Majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1, 
Cap. 1001, „Taxa pe valoare 
adăugată”.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată . 

11.  Anexa 3/25/02 Ministerul Cerem majorarea burselor Alocările bugetare pentru burse Se propune respingerea, 
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Educaţiei Naţionale/ Capitolul 
6501, Paragraf 59, articol 0, 
Titlul ”Burse” 
 

şcolare prin dublarea sumelor 
destinate burselor de la 
470.198 (de mii de lei) la 
900.000 ( de mii de lei).  
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Raluca Turcan, Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – 
Camera Deputaţilor. Maria 
Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  
Roxana-Florentina Anuşca,  
Vasile Berci,  Nechita-Adrian 
Oros,   Radu Zlati Grupul 
Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 
 

nu acoperă costurile reale ale 
programelor de studiu, acestea 
fiind cu mult mai mari faţă de 
sumele primite. Într-un 
clasament european al sumelor 
oferite pentru bursele sociale, 
România se află pe 
antepenultimul loc, acordând, 
de exemplu, studenţilor sume 
cuprinse între 150-300 lei/lună, 
iar cheltuielile acestora pentru 
masă şi cazare sunt între 480 şi 
1800 de lei (în schimb, Marea 
Britanie oferă burse de 300 
euro/lună). 
Sursa de finanţare: Majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1, 
Cap. 1001, „Taxa pe valoare 
adăugată”.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată . 

12.  Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Capitolul 
6501, Subcapitol 04, Titlul 
”Învăţământ secundar” 
 

Generalizarea programului 
Şcoală după Şcoală prin 
acordarea sumei de 150.000 ( 
de mii de lei) pentru 
învăţământul secundar. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Raluca Turcan, Sanda-Maria 

Între 37% şi 40% dintre elevii 
de 15 ani din România abia ştiu 
să citească, să scrie şi să 
calculeze. Aceasta este 
performanţa elevilor români la 
ultimele teste PISA. În acelaşi 
timp, una din trei familii 
întâmpină dificultăţi în ceea ce 
priveşte supravegherea 
copilului după orele de şcoală. 
Toţi aceşti copii au nevoie de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată . 
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Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – 
Camera Deputaţilor. Maria 
Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  
Roxana-Florentina Anuşca,  
Vasile Berci,  Nechita-Adrian 
Oros,   Radu Zlati Grupul 
Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 
 

un program de tipul ”After-
school”. Aproape 400.000 de 
copii din România nu 
frecventează şcoala în mod 
regulat; peste 320.000 de copii 
trăiesc în sărăcie cu nici doi 
euro pe zi; aproape 25% din 
copii nu au ce mânca. Din acest 
motiv propunem generalizarea 
programului ”Şcoală după 
şcoală”.  
Sursa de finanţare: Majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1, 
Cap. 1001, „Taxa pe valoare 
adăugată”.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

13.  Anexa 3/25/01 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ Capitolul 
5308, Titlul ”Cercetare 
Fundamentală și 
Cercetare Dezvoltare” 
 

Majorarea cu 30.000 (de mii de 
lei) a bugetului pentru cercetare 
fundamentală şi cercetare 
dezvoltare.  
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Raluca Turcan, Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – 
Camera Deputaţilor. Maria 
Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  

România se confruntă cu o 
gravă subfinanţare a cercetării 
şi învăţământului superior. 
Acest lucru are nu doar 
repercusiuni pe termen scurt, ci 
şi pe termen lung. Mai precis, 
scade considerabil calitatea şi 
competitivitatea învăţământului 
superior şi, totodată, este 
afectată dezvoltarea durabilă a 
României în secolul XXI. Anul 
trecut, la nivel naţional, 
învăţământul superior a fost 
finanţat cu 0,29% din PIB-ul pe 
2013. România se află pe 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată . 
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Roxana-Florentina Anuşca,  
Vasile Berci,  Nechita-Adrian 
Oros,   Radu Zlati Grupul 
Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 
 

poziţie codaşă în clasamentul 
european cu privire la 
finanţarea învăţământului 
superior. România alocă 
cercetării de 10 ori mai puţin 
decât prevede Strategia UE 
2020 (investiţii (publice şi 
private) în cercetare şi 
dezvoltare de 3% din PIB-ul 
UE). Este nevoie de creşterea 
alocării bugetare pe student şi 
direcţionarea unei părţi din 
aceasta spre dotarea 
laboratoarelor cu aparatură 
performantă (cu care studenţii 
respectivi lucrează în mod 
direct).  
Sursa de finanţare: Majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1, 
Cap. 1001, „Taxa pe valoare 
adăugată”.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

14.  Capitol 6501, Subcapitol 06, 
Paragraf 02, Titlul: ”Învăţământ 
postuniversitar” 

Majorarea bugetului MEN cu 
suma 40.000 (de mii de lei) 
pentru Învăţământul 
postuniversitar.  
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     

Masteratul didactic. Calitatea 
învăţământului românesc 
depinde nu doar de nivelul de 
finanţare, ci şi de gradul de 
pregătire a fiecărui dascăl. 
Investiţia strategică în resursa 
umană presupune pregătirea 
unor cadre didactice 
profesioniste pentru disciplinele 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
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Raluca Turcan, Sanda-Maria 
Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – 
Camera Deputaţilor. Maria 
Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  
Roxana-Florentina Anuşca,  
Vasile Berci,  Nechita-Adrian 
Oros,   Radu Zlati Grupul 
Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 
 

prevăzute în programul-cadru 
de învăţământ. Masteratul 
didactic este unicul program 
capabil să încurajeze tinerii 
studenţi să îmbrăţişeze profesia 
de dascăl şi să aducă în faţa 
elevilor cadre didactice tinere, 
bine pregătite. Conform LEN 
1/2011, beneficiarii masteratului 
didactic vor primi o bursă 
echivalentă unui salariu de 
debutant. În fiecare an, avem 
nevoie, în medie, de 4000 de 
profesori.  
Sursa de finanţare: Majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1, 
Cap. 1001, „Taxa pe valoare 
adăugată”.  
 
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

prezentată . 

15.  Legea bugetului de stat pe 
2015 Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
70 mii lei pentru reparare 
acoperiș Liceul Tehnologic 
Vlădeni, din comuna Vlădeni, 
judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Se 
redistribuie din bugetul alocat 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată întrucât 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza 
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si Senatului                                      capitolul și titlul cheltuieli de la 
care ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

16.  Legea bugetului de stat pe 
2015 Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
100 mii lei pentru reparații 
generale Grădinița din Rădeni, 
comuna Rășcani judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Se 
redistribuie din bugetul alocat 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată întrucât 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza 
capitolul de și titlul cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

17.  Legea bugetului de stat pe 
2015 Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru reparare 
tavane la școala gimnazială 
Scobinți, judeţul Iaşi. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Se 
redistribuie din bugetul alocat 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată întrucât 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza 
capitolul de și titlul cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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18.  Legea bugetului de stat pe 
2015 Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 
110 mii lei pentru  reabilitare 
termică și încălzire centrală 
Grădinița Fântânele, judeţul Iaşi 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PSD Anghel Stanciu 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor 
încadraţi la unitatea de 
învăţământ menţionată se 
impune reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Se 
redistribuie din bugetul alocat 
Ministerul Educaţiei Naţionale  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată întrucât 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza 
capitolul de și titlul cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 
 

19.  Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale  

Infrastructura școlară 52.510 
mii  lei. Reabilitare și reparații 
capitale pentru 13 unități de 
învățământ din Municipiul Iași 
(grădinițe și școli)  
 

   
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputați PSD Anghel Stanciu,  
Sorin Avram Iacoban, 
Cristina Nichita,  Vasile 
Mocanu,  Rățoi Neculai, 
Constantin Adăscalitei, Florin 
Constantinescu,  Sorin Lazar, 
Burlea Marin, Emacu 
Gheorghe 

Motivația: Municipiul Iași spre 
deosebire de alte capitale de 
județ are nu numai o natalitate 
pozitivă ci chiar foarte ridicată. 
Acest lucru face ca populația 
preșcolară să înregistreze o 
creștere sporită de la an la an. 
In aceste condiții nu numai ca 
creșele și grădinițele sunt 
insuficiente, dar nici cele 
existente nu se ridică la 
standardele din alte capitale de 
județ. Este cazul să eliminăm 
discriminarea prin alocarea 
acestor fonduri minime pentru 
reabilitare și reparații capitale a 
căror indicatori tehnico 
economici au fost aprobați și se 
află  la  Ministerul Educație 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată întrucât 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza 
capitolul de și titlul cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 
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 Națională. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Educație Națională  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

20.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001, Grupa 55 
Titlul VII Alte transferuri 
Art. 01, Alineat 13 – Programe 
de dezvoltare 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015, 
pentru reabilitare Liceul “Taraș 
Sevcenko” din Sighetu 
Marmației, jud. Maramureș – 
suma de 400 mii lei. 
Autor : Deputat Ion Marocico   
      Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Necesitate urgentă de sume 
pentru lucrări de reparații, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfășurare a activităților 
din unitatea şcolară. 
Sursa de finanțare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 
 

21.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001, Grupa 55 
Titlul VII Alte transferuri 
Art. 01, Alineat 13 – Programe 
de dezvoltare 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015, 
pe reabilitare Școala cu clasele 
I- VIII  din sat Lupcina, comuna 
Ulma, Jud. Suceava – suma de 
100 mii lei. 
Autor : Deputat Ion Marocico        
Grupul Parlamentar al 
Minorităților Naționale 

Necesitate urgentă de sume 
pentru construirea grupului 
sanitar. 
Sursa de finanțare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat,  
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere 
deoarece Fondul de rezervă 
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 si Senatului                                      bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar 

22.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2015 Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale - 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI -  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, 
alin. 02 - Finanțarea de bază a 
învățământului superior 

Se propune alocarea sumei de 
2250 mii lei, pentru reparaţii la 
sala de gimnastică şi terenurile 
multifuncţionale ale bazei 
sportive a Universităţii Oradea, 
Facultatea de Geografie, turism 
şi sport, Municipiul Oradea, 
judeţul Bihor. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
deputat Merka Adrian 
Miroslav 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii sportive a studenţilor 
este necesară alocarea 
sumelor pentru reparaţii la sala 
de gimnastică şi terenurile 
multifuncţionale ale bazei 
sportive a Universităţii Oradea. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată . 

23.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2015 Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale - 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI -  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, 
alin. 02 - Finanțarea de baza a 
învățământului superior 

Se propune alocarea sumei de 
120 mii lei, pentru dotarea 
laboratoarelor cu calculatoare 
la Universitatea Oradea, 
Facultatea de Georgafie, turism 
şi sport, Municipiul Oradea, 
Judeţul Bihor . 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii studenților este 
necesară amenajarea și 
dotarea laboratoarelor cu 
calculatoare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
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si Senatului                                     
deputat Merka Adrian 
Miroslav 

si Senatului                                      Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

24.  Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2015 Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei Naţionale - 
Cap. 5001, Grupa 51, Titlul VI -  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 01, 
alin. 02 - Finanțarea de bază a 
învățământului superior 

Se propune alocarea sumei de 
300 mii lei, pentru construcţia 
unui teren multifuncţional la 
Liceul Popeşti, comuna 
Popeşti. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
deputat Merka Adrian 
Miroslav 

Pentru buna desfăşurare a 
activităţii școlare sportive a 
elevilor este necesară 
amenajarea unui teren 
multifuncţional, amenajat 
corespunzător, care să asigure 
elevilor  condiţiile optime şi mai 
ales  siguranţa necesară în 
desfăşurarea activităţilor 
sportive. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

25.  Anexa 3/25- Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 20.000 
pentru finalizarea încălzirii la 
Școala generală cu clasele I-
VIII sat Dostat, comuna Dostat, 
jud. Alba. 
 
Deputat neafiliat - Clement 
Negruț 

Alocarea sumei este necesară 
pentru finalizarea sistemului de 
încălzire întrerupt din lipsa de 
resurse financiare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
pe anul 2015.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
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minister 
26.  Anexa nr. 3/25/01, Capitolul 

5100, Subcapitolul 01, 
Grupa/Titlul 51 

Se solicită majorarea bugetului 
Ministerului Educaţiei  cu 
52.510 mii lei, fonduri necesare 
pentru modernizarea a 13 
unităţi de învăţământ din Iaşi  
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat neafiliat 
Camelia BOGDĂNICI, Deputat 
neafiliat  
Petru MOVILĂ 
 

Suma solicitată este necesară 
pentru reabilitarea şi efectuarea 
unor reparaţii capitale la 13 
unităţi de învăţământ, grădiniţe 
şi şcoli, din municipiul Iaşi. 
Menţionăm că indicatorii 
tehnico-economici sunt 
aprobaţi. 
 Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
trimiterea la Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului  este 
eronată. O astfel de sursă nu 
există.  
 

27.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Capitol 
5000 
  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului MEN cu suma de 
90000 mii lei pentru finanţarea 
per capita în învăţământul 
privat acreditat 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputați PNL Zlati Radu, 
Băişanu Ştefan, Cherecheş 
Florica, Oros Adrian, Anuşca 
Roxana, Berci Vasile, Grecea 
Maria,  Grupurile 
Parlamentare reunite ale PNL 

Motivaţie:  respectarea LEN 
1/2011. Abrogarea acestei 
finanţări este o măsură 
discriminatorie pentru elevii ai 
cărui părinţi contribuie la 
bugetul de stat.  
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerul Finanţelor Publice, 
capitolul 5000  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea  
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere întrucât 
bugetul Ministerului Finanțelor 
Publice a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 

28.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 

Se propune alocarea unor 
sume repartizate pentru 

Motivaţie: Pentru buna 
desfăşurare a activităţii 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
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5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 , Construcţii 

reabilitări scoli din comuna 
Costuleni, județul Iaşi: Reparații 
curente și utilități la școala cu 
clasele I-VIII sat Covasna-corp 
2 –v aloare 80 mii lei. Finalizare 
construire Școala generală 
Hilita clasele I-IV, începută în 
urma finanțării prin HG 
1262/2006, valoare necesara 
pentru  finalizare: 328 mii lei. 
Reparații capitale Școala 
Covasna, valoare: 55 mii lei 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PNL Corneliu 
Mugurel Cozmanciuc 

didactice a elevilor încadraţi la 
unitățile de învăţământ  
menţionate, se impune 
reabilitarea acestora de 
urgenţă. 
 
Sursa de finanţare: Sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

29.  Suma se introduce la Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Anexa nr. 
3/25/01, Capitolul 6500, 
Grupa/Titlu 59, Titlul XI Alte 
cheltuieli  

Alocarea sumei de 500 mii de 
lei  pentru demararea 
procesului de instituire a 
cursului de Limba, cultură şi 
civilizaţie românească în unităţi 
de învăţământ publice şi private 
din state terţe, care nu aparţin 
Uniunii Europene: Emiratele 
Arabe Unite, Egipt, Israel, 
Qatar, Liban, Iordania. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Ovidiu Alexandru 

Educaţia în limba maternă 
trebuie să reprezinte o prioritate 
pe agenda Executivului. Prin 
instituirea unor asemenea 
cursuri se urmărește 
intensificarea relaţiilor cu 
Diaspora română, păstrarea 
identității lingvistice, 
promovarea culturii şi valorilor 
naţionale. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 
3/38/01,Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 20 Titlul II Bunuri si 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucât nu 
este clar formulat, 
neprecizându-se ce capitol sau 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere întrucât 
bugetul Autorității Naţionale 
Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranţa Alimentelor a fost 
astfel dimensionat încât să 
permită desfăşurarea 
activităţilor specifice instituţiei 
respective. 
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Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri între unități ale 
administrației publice. 
Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
Anexa nr. 3/53/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente. Autoritatea Naţională 
de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente. 
Consiliul Economic si Social, 
Anexa nr. 3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente. Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr. 3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente. Consiliul 
National de Soluţionare a 
Contestațiilor, Anexa 3/52/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

30.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune alocarea sumei 250 
mii lei pentru reabilitarea 
Liceului de artă din municipiul 
Sibiu,   județul Sibiu 
 
Autori: Comisiile pentru 

Motivaţie: suma este necesară 
pentru reabilitarea atelierelor 
liceului şi a reparaţiei instalaţiei 
de încălzire centrală, lucrări 
absolut necesare pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
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invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, 
senator PNL Nicolae Neagu 
 

procesului educaţional. 
Sursa de finanţare: Sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

31.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Capitol 
5001 
 

Se propune alocarea sumei de 
50000 mii lei pentru finalizare 
proiect campus şcolar din 
comuna Cristian,   județul  Sibiu 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, 
senator PNL Nicolae Neagu 
 

Motivaţie: Investiţia este 
necesară pentru finalizarea 
acestui obiectiv.  campusul va fi 
destinat învățământului cu profil 
tehnic si școlilor de arte si 
meserii 
Sursa de finanţare: Sume 
alocate din bugetul de stat 
Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

32.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Construirea unui imobil nou 
pentru preșcolarii și elevii 
claselor I-VIII, la școala nr. 2 
din comuna Repedea, jud. 
Maramureș - suma necesară 
7000 mii lei. 
 
Autori: Comisiile pentru 

Imobilul vechi s-a dărâmat, iar 
ulterior a fost demolat, 
respectându-se procedurile 
legale. La această școală, care 
nu funcționează neexistând 
clădirea sunt arondați 183 de 
copii, care parcurg 3-6 km pe 
jos de la cătunele unde locuiesc 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
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invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PSD Liviu Marian 
Pop 
Deputat PNL Vasile Berci 
 

până la locul unde a funcționat 
Școala nr. 2. De aici sunt 
transportați cu un microbuz 
școlar și un autobuz închiriat de 
primărie pe o distanță de 4 km 
până la Școala nr.1 Repedea. 
În comuna Repedea sunt 1182 
de preșcolari și elevi iar 
aducerea elevilor de la Școala 
nr.2 la Școala nr.1 a dereglat 
grav procesul instructiv-
educativ. Prin unitatea de 
management pentru 
infrastructură Școala 
aparținătoare de M.E.N. s-a 
întocmit proiectul pentru noul 
imobil nr.430-B/2012.  
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziția Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

33.   Anexa 3/25-Ministerul 
Educației Naționale, Cap.6501, 
Grupa 51, TITLUL VI 
Transferuri intre unități ale 
administrației publice: 
2.055.359 mii lei. Cap.8401, 
Grupa 71 TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE: 185.000 mii 
lei 
 

 Se modifica după cum 
urmează: Cap.6501, Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE: 2.009.559 mii lei 
Cap.8401, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE  
NEFINANCIARE: 230.800 mii 
lei 
 

Universitatea Valahia din 
Târgoviște are în construcție un 
campus universitar ai cărui 
construcție trenează de zeci de 
ani, aflându-se în situația de a 
se degrada cu fiecare zi. 
Spațiile actuale de învățământ 
sunt improprii și afectează 
calitatea procesului de 
învățământ. Se impune un efort 
bugetar pentru finalizarea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
este precizată sursa de 
finanțare. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 22 - 

Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PNL Vasile Horga 

spatiilor de învățământ aflate în 
construcție avansată ținând 
seama că în incinta campusului 
universitar a fost dat in folosința 
un Institut de Cercetare 
Multidisciplinara care poate fi 
utilizat eficient de către studenții 
și cadrele didactice ale 
universității.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

34.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3000 mii 
lei pentru refacerea corpului A a 
Universităţii „Ştefan cel Mare” 
Suceava  
Autori : Deputat PNL Ştefan 
Băişanu, Grupurile 
Parlamentare  PNL reunite 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

35.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3000 mii 
lei pentru mansardare și 
reparații pentru Școala nr 8 din 
mun. Suceava , jud. Suceava 
Autori: Comisiile pentru 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
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invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 
reunite 

invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

36.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 11000 mii 
lei pentru Colegiul de Artă 
„Ciprian Porumbescu” în 
vederea: amenajare corp 
clădire S+P+1E, reabilitarea si 
consolidarea corpului A, 
inclusiv subsolul; reabilitarea si 
consolidarea corpului B si 
reabilitarea  terenului de sport 
din mun. Suceava, jud. 
Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan 
Băişanu, Grupurile 
Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

37.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 5000 mii 
lei pentru reabilitare teren sport, 
reabilitare termică pentru 
Școala Generală nr 4, din mun. 
Suceava , jud. Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan 
Băişanu, Grupurile 
Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
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bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

38.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii 
lei pentru reabilitare teren sport 
mansardare, dotare Sali de 
clasa, laboratoare si cabinete  
pentru Școala Generală nr 9, 
din mun. Suceava, jud. 
Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan 
Băişanu, Grupurile 
Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

39.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii 
lei pentru reabilitare cămin, 
cantină, dotări atelier practica  
pentru Colegiul Tehnic „Petru 
Musat”, din mun. Suceava , jud. 
Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan 
Băişanu, Grupurile 
Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
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minister 
40.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii 
lei pentru reabilitare cămin, 
cantină, dotări atelier practica  
pentru Colegiul Tehnic de 
Industrie Alimentară, din mun. 
Suceava , jud. Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan 
Băişanu, Grupurile 
Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

41.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii 
lei pentru reabilitare cămin, 
cantina, dotări atelier practica  
pentru Colegiul Tehnic „Samuil 
Isopescu”, din mun. Suceava , 
jud. Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan 
Băişanu, Grupurile 
Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

42.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii 
lei pentru reabilitare cămin, 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
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01 Construcţii cantina, dotări atelier practica  
pentru Colegiul Tehnic „Petru 
Rareş”, din mun. Suceava , jud. 
Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan 
Băişanu, Grupurile 
Parlamentare  PNL 

5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

43.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 5000 mii 
lei pentru  dotare cu 
echipamente tehnice pentru 
laboratoare pentru Colegiul 
National „Stefan cel Mare”, din 
mun. Suceava , jud. Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan 
Băişanu, Grupurile 
Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

44.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii 
lei pentru reabilitare cămin, 
cantina pentru Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu”, din mun. 
Suceava, jud. Suceava 
Autori: Comisiile pentru 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
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invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 

sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

45.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 1000 mii 
lei pentru mobilier si dotare 
mobilier pentru Colegiul 
Naţional „Dimitrie Cantemir”, 
din mun. Suceava, jud. 
Suceava 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

46.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 10000 mii 
lei pentru reabilitare bazin înot, 
teren sport si reabilitare termica 
a Scolii nr 3, din mun. Suceava 
, jud. Suceava 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
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Grupurile Parlamentare  PNL Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

47.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 180 mii 
lei pentru înlocuirea 
acoperișului  Școlii nr 11, din 
mun. Suceava, jud. Suceava 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

48.  Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 3000 mii 
lei pentru refacerea corpului A a 
Universităţii „Ştefan cel Mare” 
Suceava  
Autori : Deputat PNL Ştefan 
Băişanu, Grupurile 
Parlamentare  PNL reunite 

Sursa de finanţare: Anexa 
3/25/02 – Ministerul Educaţiei 
Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 29 - 

49.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale 
 

Se alocă suma de 595 mii lei 
Cofinanţarea proiectului de 
reabilitare, extindere și dotare a 
unei clădiri din zona 
metropolitana Constanța, 
comuna Corbu, în vederea 
utilizării acestuia drept centru 
de 
Tineret Judeţul Constanţa - 
Comuna Corbu 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: 
diminuarea bugetului Ministerul 
Educației Naționale, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma 595 mii lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât nu 
există bază legală pentru 
alocarea din bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
de sume pentru centre de tinet. 

50.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale 
 

Se alocă suma de 32 mii lei 
Dotare laboratoare – Liceul 
Tehnologic 'C.A. Rosetti', B-dul 
1 mai, nr. 44 județul Constanța 
- Municipiul Constanta 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: 
diminuarea bugetului Ministerul 
Educației Naționale, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 32 mii lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

51.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale 
 

Se alocă suma de 150 mii lei 
pentru Reparaţii – Şcoala 
Gimnaziala Lumina Judeţul 

Sursa de finanțare: 
diminuarea bugetului Ministerul 
Educației Naționale, capitol 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
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Constanţa - Comuna Lumina 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 150 mii lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

precizează capitolul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată întrucât 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza 
capitolul de cheltuieli de la care 
ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 

52.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale 
 

Se alocă suma de 25 mii lei 
suma de Reparaţii pazie - 
Grădinița cu program normal 
Luminița din localitatea Lumina 
județul Constanța - Comuna 
Lumina 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: 
diminuarea bugetului Ministerul 
Educației Naționale, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 25 mii lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată întrucât 
sursa de finanţare indicată o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza 
capitolul de cheltuieli de la care 
ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 

53.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale 
 

Se alocă suma de 5000 mii lei 
construirea unei creşe pentru 
copii județul Constanța – 
Comuna Lumina 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     

Sursa de finanțare: 
diminuarea bugetului Ministerul 
Educației Naționale, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 5000 mii 
lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
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Deputat Independent 
Tararache Mihai 

si Senatului                                      se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

54.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale 
 

Se alocă suma de 400 mii lei. 
Pavare curţi şcoli sat Istria si 
sat Nuntaşi județul Constanta - 
Comuna Istria 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: 
diminuarea bugetului Ministerul 
Educației Naționale, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 400 mii lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

55.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale 
 

Se alocă suma de 800 mii lei 
Studiu de fezabilitate 
şi construire grădiniţa în 
localitatea Mihai Viteazu 
Judeţul Constanța - Comuna 
Mihai Viteazu 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: 
diminuarea bugetului Ministerul 
Educației Naționale, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 800 mii lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
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reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

56.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale 
 

Se alocă suma de 373,822 mii 
lei Reabilitare şcoală sat Corbu 
județul Constanta - Comuna 
Corbu 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: 
diminuarea bugetului Ministerul 
Educației Naționale, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 373,822  
mii lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

57.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale 
 

Se alocă suma de 400 mii lei 
Pavare curţi şcoli sat 
Istria și sat Nuntaşi județul 
Constanța - Comuna Istria 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: 
diminuarea bugetului Ministerul 
Educației Naționale, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 400 mii lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

58.  Anexa 3/25 Ministerul Educației 
Naționale 

Se alocă suma de 200 mii lei 
pentru finanţare construire 

Sursa de finanțare: 
diminuarea bugetului Ministerul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
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 grădiniţa sat Nuntaşi judeţul 
Constanța - 
Comuna Istria 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Educației Naționale, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 200 mii lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

59.  Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 
cu suma de 200.000 lei pentru 
mansardarea salii de sport a  
Şcolii Gimnaziale nr 59,  oraș 
București,  sector 6  
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PDL Geanta Florian 
Daniel 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei săli de sport 
având în vedere stadiul avansat 
de degradare a acoperișului 
Sursa de finanţare: Din 
bugetul Ministerului Educației 
Naționale și din Fondul de 
rezervă al Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul de cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri, iar pe de altă parte 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
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exerciţiului bugetar 
60.  Anexa nr. 3/25 / 03   

Ministerul Educaţie Naţionale 
Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 
cu suma de 2.700.000 lei 
pentru construirea unei săli de 
sport a Colegiului Tehnic 
Gheorghe Asachi oraș 
București,  Sector 6  
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PDL Geanta Florian 
Daniel 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construirea acestei săli de sport 
deoarece acest colegiu  nu are 
sala de sport si pe perioada 
iernii nu se pot efectua orele de 
educație fizică 
Sursa de finanţare: Din 
bugetul Ministerului Educației 
Naționale și din Fondul de 
rezervă al Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul de cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri, iar pe de altă parte 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

61.  Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 
cu suma de 300.000 lei pentru 
reabilitarea terenului de sport al 
Colegiului National Grigore 
Moisil, oraș București, Sector 6  
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestui teren de 
sport al Colegiului National 
Grigore Moisil având în vedere 
stadiul avansat de degradare a 
suprafeței de teren. 
Sursa de finanţare: Din 
bugetul Ministerului Educației 
Naționale și din Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
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si Senatului                                     
Deputat PDL Geanta Florian 
Daniel 
   

ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

preciza capitolul de cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri, iar pe de altă parte 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

62.  Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 
cu suma de 120.000 lei pentru 
reabilitarea salii de sport al  
Şcolii Gimnaziale nr 164 , oraș 
București, Sector 6 
  
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Deputat PDL Geanta Florian 
Daniel 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei Sali de 
sport a şcoli, având în vedere 
stadiul avansat de degradare a 
acoperișului  
Sursa de finanţare: Din 
bugetul Ministerului Educației 
Naționale și din Fondul de 
rezervă al Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul de cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri, iar pe de altă parte 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

63.  Anexa nr. 3/25 / 03   Se propune suplimentare Se solicită admiterea Se propune respingerea, 
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Ministerul Educaţie Naţionale bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 
cu suma de 150.000 lei pentru 
renovarea instalației termice a 
Liceului Tehnologic Antim 
Ivireanu, Oraș București, Sector 
6  
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PDL Geanta Florian 
Daniel 
   

amendamentului pentru 
renovarea instalației termice a 
liceului, având în vedere faptul 
că în acest moment el nu 
funcționează și nu există 
căldura în interiorul liceului 
Sursa de finanţare: Din 
bugetul Ministerului Educației 
Naționale și din Fondul de 
rezervă al Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul de cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri, iar pe de altă parte 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

64.  Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 
cu suma de 150.000 lei pentru 
reabilitarea salii de sport a 
Şcolii Gimnaziale Adrian 
Paunescu, Oraș București, 
Sector 6  
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei săli de sport 
a  şcoli, având în vedere stadiul 
avansat de degradare. 
Sursa de finanţare: Din 
bugetul Ministerului Educației 
Naționale și din Fondul de 
rezervă al Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul de cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
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Deputat PDL Geanta Florian 
Daniel 
   

redistribuiri, iar pe de altă parte 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

65.  Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 
cu suma de 2.700.000 lei 
construire unei săli de sport a 
Şcolii Gimnaziale nr 197, oraș 
București, sector 6  
 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PDL Geanta Florian 
Daniel 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
construire acestei săli de sport  
şcoli, având în vedere faptul ca 
aceasta școala nu are sala de 
sport si pe perioada iernii nu se 
pot efectua orele de educație 
fizica 
Sursa de finanţare: Din 
bugetul Ministerului Educației 
Naționale și din Fondul de 
rezervă al Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul de cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri, iar pe de altă parte 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

66.  Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
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cu suma de 300.000 lei pentru 
reabilitarea Şcolii Gimnaziale 
Adrian Paunescu, oraș 
București, sector 6  
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PDL Geanta Florian 
Daniel 
 

în vedere stadiul avansat de 
degradare a sălilor de clasă. 
Sursa de finanţare: Din 
bugetul Ministerului Educației 
Naționale și din Fondul de 
rezervă al Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul de cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri, iar pe de altă parte 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

67.  Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 
cu suma de 150.000 lei pentru 
renovarea instalației termice a 
colegiului tehnic Petru Maior, 
oraș București, Sector 6  
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PDL  Geanta Florian 
Daniel 
   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
renovarea instalației termice 
sistem a colegiului tehnic, 
având în vedere faptul că în 
acest moment el nu 
funcționează și nu există 
căldură în interiorul colegiului. 
Sursa de finanţare: Din 
bugetul Ministerului Educației 
Naționale și din Fondul de 
rezervă al Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul de cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri, iar pe de altă parte 
Fondul de rezervă bugetară la 
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si Senatului                                      dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

68.  Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie Naţionale 

Se propune suplimentare 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 
cu suma de 100.000 lei pentru 
renovarea pardoselii holurilor 
Şcolii Gimnaziale nr 193, oraș 
București, Sector 6  
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PDL Geanta Florian 
Daniel 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea acestei şcoli, având 
în vedere stadiul avansat de 
degradare a pardoselii holurilor 
acestei școli 
Sursa de finanţare: Din 
bugetul Ministerului Educației 
Naționale și din Fondul de 
rezervă al Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere, întrucât, pe de 
o parte, sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul de cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri, iar pe de altă parte 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

69.  Legea Bugetului de Stat pe 
2015  Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa 3/25/ 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii 
RON pentru obiectivul  Şcoala   
cu  24 săli de clasă (Şcoala 
nr.12) din Municipiul Călăraşi  

Solicitam aceasta sumă pentru 
finalizarea lucrărilor interioare şi 
exterioare începute la acest 
obiectiv. 
Sursa de finanţare: Fondul de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
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 Jud. Călăraşi. 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Dragomir Maria – 
Grupul Parlamentar PP-DD 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
 

ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

70.  Ministerul Educaţiei Naţionale; 
Capitolul 5001, Grupa/Titlu 55, 
Titlul VII ALTE TRANSFERURI, 
Anexa nr.3/25/02, pag.2, 
Articolul 01, Alineat 13 - 
Programe de dezvoltare. 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pentru 2015, 
astfel: Finalizarea construcţiei 
grădiniţei din comuna 
Caraşova, Jud. Caraş-Severin - 
suma  45 mii lei 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Ghera Giureci-
Slobodan - Grupul 
Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Suma este necesară pentru 
finalizare construcţie grădiniţă , 
foarte necesară pentru 
comunitatea locală; 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

71.  Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
65000151 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
Propuneri 2015 ..... 2.124.400 

Propunem includerea pentru 
anul 2015 a sumei de 1.400 mii 
lei destinată înfiinţării Centrului 
atestat de formare continuă în 
limbile minorităţilor naţionale, în 
limba maghiară Propuneri 2015 
.... 2.125.800 mii lei 

Conform art.99, alin.1 din 
Legea nr1/2011: “Unităţile 
conexe ale Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului sunt: Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, casele 
corpului didactic, centrele 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
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mii lei  
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Markó Béla , Lider Grup 
UDMR Senat 
Máté András Levente Lider 
Grup UDMR Camera 
Deputaţilor, Erdei D. István, 
deputat UDMR, Végh 
Alexandru, senator UDMR 

atestate de formare continuă în 
limbile minorităţilor naţionale, 
Centrul Naţional de Instruire 
Diferenţiată, Unitatea pentru 
Finanţarea învăţământului 
Preuniversitar, palatele şi 
cluburile copiilor.” 
Sursa de finanţare: Anexa 
3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice - Acţiuni Generale, 
5410 Alte servicii publice 
generale, 540150 Alte servicii 
publice generale  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

avută în vedere întrucât bugetul 
Ministerului inanţelor Publice - 
Acţiuni Generale a fost astfel 
dimensionat încât să permită 
desfăşurarea activităţilor 
specifice instituţiei respective. 
 

72.  Ministerul Educaţiei Naţionale 
Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001, Grupa 55 
Titlul VII Alte transferuri 
Art. 01, Alineat 13 – Programe 
de dezvoltare 

Se propune suplimentarea 
sumelor alocate pe anul 2015, 
astfel: Reabilitare Școala cu 
clasele I-IV din localitatea 
Brăteşti, judeţul Iaşi cu suma de 
100 mii lei 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Miron Ignat, Grupul 
Parlamentar al Minorităților 
Naționale 

Necesitate urgentă de sume 
pentru lucrări de reparații, 
consolidări, proiectări pentru 
buna desfășurare a activităților 
din unitatea şcolară. 
Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

73.  Ministerul Educaţiei Naţionale Se propune suplimentarea Necesitate urgentă de sume Se propune respingerea, 
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Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001, Grupa 55 
Titlul VII Alte transferuri 
Art. 01, Alineat 13 – Programe 
de dezvoltare 

sumelor alocate pe anul 2015, 
astfel: Reabilitare Școala cu 
clasele I- VIII localitatea Bainet, 
jud. Suceava cu suma de 80 mii 
lei  
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Miron Ignat (Grupul 
Parlamentar al Minorităților 
Naționale) 

pentru construirea grupului 
sanitar. 
Sursa de finanțare : fondul de 
rezervă aflat la dispoziția 
Guvernului  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece 
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 este limitat şi se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în cursul 
exerciţiului bugetar 

74.  Anexa 3/25/02  
Capitolul 5000, Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 7.000 mii 
lei pentru Palatul Copiilor 
Constanţa - reparaţii capitale 
(acoperiş, reparaţii interioare, 
sala festivităţi). 
 
 
 
 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Senator  PNL - Chiru Gigi 
Christian 
 

În cei peste 60 de existenţă, 
Palatul Copiilor a reprezentat 
cea mai importantă instituţie 
constănţeană pentru educaţia 
non-formală a elevilor, în 
domeniile cultural-artistic, 
tehnico-ştiinţific şi sportiv. De-a 
lungul anilor, instituţia a adus 
numeroase premii la 
concursurile de profil, fiind 
recunoscută şi apreciată la 
nivel naţional şi internaţional. 
Sala de spectacole, cu o 
capacitate de 300 de locuri pe 
scaune, găzduieşte spectacole 
artistice, manifestări culturale 
naţionale şi internaţionale, 
simpozioane, expoziţii, fiind în 
permanenţă la dispoziţia 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  
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comunităţii locale. Actualmente, 
programele educaţionale oferite 
prin cercurile Palatului Copiilor 
sunt frecventate de peste 3000 
copii din municipiul Constanţa. 
Începând cu anul 2004, prin 
dispoziţia inspectorului general, 
o parte din etajul 1- aripa de 
vest a clădirii Palatului Copiilor 
este ocupată de Casa Corpului 
Didactic Constanţa, cea mai 
importantă instituţie de formare 
continuă la nivel judeţean şi 
una dintre cele mai apreciate 
din ţară. În ciuda reparaţiilor 
efectuate în urmă cu 7 ani, 
clădirea este într-un stadiu 
avansat de degradare şi 
necesită reparaţii capitale 
urgente, în special acoperişul şi 
sala de festivităţi. La ultimul 
etaj, în spaţiul alocat Casei 
Corpului Didactic tavanele sunt 
complet deteriorate, existând 
riscul real al unor grave 
accidentări a personalului 
angajat, prin desprinderea 
bucăţilor de tencuială. 
Inundaţiile produse la fiecare 
ploaie sau topire a zăpezii, dar 
şi mucegaiul rezultat din cauza 
umezelii au distrus documente 
importante de arhivă şi cărţi 
rare, piese de mobilier. Mai 
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mult, infiltrările de apă pot 
produce în orice moment riscul 
de electrocutare. 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

75.  Anexa 3/25/02  
 Capitolul 5000, Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de  1.200 
mii lei pentru Şcoala nr. 11 "Dr. 
Constantin Angelescu" 
Constanţa - reparaţii 
capitale  (acoperiş, faţadă, 
interioare): suma solicitată - 
1.200 mii lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Școala Gimnazială Nr. 11 „Dr. 
Constantin Angelescu” 
Constanța, având ca structură 
Grădinița cu Program Normal 
Nr. 23 Constanța, este una 
dintre cele mai vechi şcoli din 
oraşul Constanţa, fiind înscrisă 
în tradiţia învăţământului 
dobrogean ca un model de 
şcoală care a cunoscut 
transformările profunde. 
Instituţia a reuşit să parcurgă cu 
succes 87 de ani de 
performanţe şcolare prin elevii 
pe care i-a instruit şi cu sprijinul 
corpului profesoral pe care l-a 
avut de-a lungul timpului. În 
cadrul unității de învățământ 
sunt înscriși 402 elevi pentru 
anul școlar 2014-2015  (ciclul 
preșcolar+ciclul primar+ciclul 
gimnazial). Elevii își desfășoară 
activitatea în 9 săli de clasă, în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  
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Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator  PNL- Chiru Gigi 
Christian 
 

două schimburi. Clădirea este 
compusă din parter şi etaj. La 
etaj, datorită acoperișului 
deteriorat (porțiuni în care țigla 
este lipsă sau spartă, nu are 
asterială și folie anticondens), 
plouă în sălile de clasă și pe 
holul  unității de învățământ, 
riscul de prăbușire a tavanului 
peste elevi fiind foarte ridicat. În 
holul grădiniței, infiltrările au 
afectat instalația electrică, riscul 
fiind acela de electrocutare. 
Pereții clădirii sunt foarte groși, 
rezistenți, dar prezintă urme de 
igrasie, datorită umezelii 
excesive. Este evident că cele 
două obiective necesită 
reparaţii capitale urgente. Prin 
urmare, solicităm suplimentarea 
cu 8.200 mii lei a sumelor 
prevăzute la Capitolul 6501, 
grupa 70 – „Cheltuieli de 
capital” şi grupa 71 - Titlul XIII 
„Active nefinanciare”, articolul 
03 – „Reparaţii capitale 
aferente activelor fixe” şi 
direcţionarea acestora pentru 
reparaţiile aferente celor două 
obiective educaţionale din 
municipiul Constanţa. 
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
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Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

76.  Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru finalizare construcţie 
Şcoală generală “Ştefan 
Bozian” din localitatea Şeitin, 
judeţul Arad. 
 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator  PNL - Constantin 
Traian Igaș 

Investiţia este începută în anul 
2008 prin Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Arad, dar 
administraţia locală este 
dispusă să o preia pentru a o 
finaliza mai repede. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la 
obiectivul specificat. Se 
propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap. 5001/grupa 
51/art.01/alin.01 cu suma 
menţionată în amendament. 
Sursa de finanțare: includerea 
acestui obiectiv în proiectele 
prioritare ale MT pe anul 2015 
în ceea ce priveşte 
infrastructura rutieră la capitolul 
continuarea programului de 
construcţie a variantelor de 
ocolire.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
există bază legală de finanțare 
din bugetul Ministerului 
Transporturilor a contrucției de 
școli. 

77.  Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 

Majorare cu suma de 500 mii lei 
pentru continuare construcție 

Proiectul este în fază de 
execuţie. Fondurile sunt 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
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Ministerul Educaţiei Naţionale Şcoală generală cu clasele I-XII 
din localitatea Zădăreni, judeţul 
Arad. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL -  Constantin 
Traian Igaș 

necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  
3/25/01/cap. 5001/grupa51 cu 
suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  

78.  Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma de 359 mii lei 
pentru finalizare constructive 
Campus Şcolar din oraşul 
Nădlac, judeţul Arad. 
 
 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL - Constantin 
Traian Igaș 

Proiectul este în fază de 
execuţie. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  
3/25/01/cap. 5001/grupa 51 cu 
suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 48 - 

79.  Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma de 
693.395,96 pentru reabilitare 
Școala Generală nr. 2cu clasele 
I-IV  în localitatea Pecica, 
județul Arad. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL - Constantin 
Traian Igaș 

Proiectul este în fază de 
execuţie. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  
3/25/01/cap. 5001/grupa51 cu 
suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  

80.  Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma de 450 mii lei 
pentru Școala cu clasele I-VIII  
în localitatea Pecica, județul 
Arad. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL - Constantin 
Traian Igaș 

Proiectul este în fază de 
execuţie. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  
3/25/01/cap. 5001/grupa51 cu 
suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  
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sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

81.  Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru înlocuire acoperiș și 
amenajare grupuri sanitare 
Şcoala mică Sânpetru German, 
județul Arad. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL - Constantin 
Traian Igaș 

Proiectul este în fază de 
execuţie. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  
3/25/01/cap. 5001/grupa51 cu 
suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  

82.  Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru înlocuire acoperiș și 
tâmplărie - amenajare grup 
sanitar Şcoala Munar, județul 
Arad. 
 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL - Constantin 
Traian Igaș 

Proiectul este în fază de 
execuţie. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  
3/25/01/cap. 5001/grupa51 cu 
suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  
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ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

83.  Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma de 200 mii lei 
pentru amenajare grupuri 
sanitare si teren sport Şcoala 
mare Sinpetru German, județul 
Arad. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL - Constantin 
Traian Igaș 

Proiectul este în fază de 
execuţie. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  
3/25/01/cap. 5001/grupa51 cu 
suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  

84.  Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma de 100 mii lei 
pentru înlocuire 
acoperiș+tâmplărie școala Satu 
Mare, județul Arad. 
 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL - Constantin 
Traian Igaș 

Proiectul este în fază de 
execuţie. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  
3/25/01/cap. 5001/grupa51 cu 
suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  
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Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

85.  Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma de 351 mii lei 
pentru reabilitare și extinderea 
școlilor și grădinițelor   Conop, 
Chelmac, Milova, județul Arad. 
 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL - Constantin 
Traian Igaș 

Proiectul este în fază de 
execuţie. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  
3/25/01/cap. 5001/grupa51 cu 
suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  

86.  Anexa 3/25/01/cap.5001/ grupa 
51 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma  de 500 mii 
lei pentru reabilitare clădire 
școală în localitatea Birchiș, 
județul Arad. 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL - Constantin 
Traian Igaș 

Proiectul este în fază de 
execuţie. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  
3/25/01/cap. 5001/grupa51 cu 
suma menţionată în 
amendament. 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
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Sursa de finanțare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  

87.  Anexa 3/25/01/cap. 5001/grupa 
51 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma de 2.200 mii 
lei pentru construire grădiniță 
program normal, 7 grupe în 
localitatea Semlac, județul 
Arad. 
 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL - Constantin 
Traian Igaș 

Proiectul este în fază de 
execuţie. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  
3/25/01/cap. 5001/grupa51 cu 
suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  

88.  Anexa 3/25/01/cap. 5001/grupa 
51 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma  de 1.000 mii 
lei pentru construire clădire 
Școală Generală, 19 săli de 
clasă+4 laboratoare în 
localitatea Semlac, județul 
Arad. 
 
 

Proiectul este în fază de 
execuţie. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  
3/25/01/cap. 5001/grupa51 cu 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
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Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL - Constantin 
Traian Igaș 
 
 
 
 

suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  

89.  Anexa 3/25/01/cap. 5001/grupa 
51 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma de 300 mii lei 
pentru construire Grădiniță cu 
program prelungit oraş 
Sântana, județul Arad. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL  Constantin 
Traian Igaș 

Proiectul este în fază de 
execuţie şi este inclus în 
Programul de construcţie de 
şcoli şi campusuri şcolare al 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
urmând a avea aproximativ 150 
de beneficiari, dintre care 60 cu 
program prelungit, cu masă şi 
cazare. În anul 2014 nu s-a 
alocat nici o sumă pentru acest 
obiectiv. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa 3/25/01/cap. 
5001/grupa51 cu suma 
menţionată în amendament. 
Sursa de finanțare: 
Suplimentarea bugetului alocat 
programului de construcție de 
şcoli şi campusuri şcolare din 
veniturile majorate prin 
reducerea evaziunii fiscale în 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol  și titlu de cheltuieli ar 
urma să fie suplimentat. De 
asemenea nu este prezentată 
concret sursa de finanţare.  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 54 - 

urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

90.  Anexa 3/25/02 - Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 159 mii 
lei pentru continuarea lucrărilor 
de asigurare a utilităților la 
Şcoala Gimnazială 
Ghermănești, sat Ghermănești, 
comuna Drînceni, județul 
Vaslui. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL Dan Mihai 
Marian 
 

Obiectiv de investii cu impact 
social. Lucrările sunt finalizate 
în proporţie de 61%, fiind 
nevoie de încheierea acestora 
pentru buna derulare a 
activităţilor şcolar-didactice.  
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  

91.  Anexa 3/25/02 – 
Capitolul 5000, Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 254 mii 
lei pentru continuarea 
construcției Grădiniței Drînceni, 
comuna Drînceni, județul 
Vaslui. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 

Obiectiv de investii cu impact 
social. Lucrările sunt finalizate 
în proporţie de 68%, fiind 
nevoie de încheierea acestora 
pentru buna derulare a 
activităţilor şcolar-didactice.  
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
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sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Senator PNL Dan Mihai 
Marian 
 

ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  

92.  Anexa 3/25/02 – 
Capitolul 5000, Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 1296 mii 
lei pentru continuarea 
construcției Grădiniței Rîșești, 
sat Rîșești, comuna Drînceni, 
județul Vaslui. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      
Senator PNL Dan Mihai 
Marian 
 
 

Obiectiv de investii cu impact 
social. Lucrările sunt finalizate 
în proporţie de 13%, fiind 
nevoie de încheierea acestora 
pentru buna derulare a 
activităţilor şcolar-didactice.  
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  

93.  Anexa 3/25/02 – 
Capitolul 5000, Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI –Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale cu suma de 382 mii 
lei pentru continuarea lucrărilor 
de reparații capitale a Școlii 
Gimnaziale Rîsești, sat Rîșești, 
comuna Drînceni, județul 
Vaslui. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Obiectiv de investii cu impact 
social. Lucrările sunt finalizate 
în proporţie de 28%, fiind 
nevoie de încheierea acestora 
pentru buna derulare a 
activităţilor şcolar-didactice.  
Sursa de finanţare: Prin 
diminuarea sumelor alocate la 
Anexa 3/25/5001/51/01 
Transferuri curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
ce capitol sau titlu de cheltuieli 
ar urma să fie suplimentat. În 
ceea ce priveşte sursa de 
finanţare, aceasta nu poate fi 
avută în vedere deoarece nu 
este precizat capitolul de 
cheltuieli din bugetul 
Ministerului Educației Naționale 
ce urmează a fi diminuat.  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 56 - 

Senator PNL Dan Mihai 
Marian 
 

si Senatului                                      

94.  Anexa 3/25/02  
Capitolul 5000, Grupa/Titlul 51, 
Titlul Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Majorarea cu suma de 300.000 
lei pentru construirea grădinița 
cu program prelungit în comuna 
Cefa, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Cefa nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru educarea tinerei 
generaţii. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată . 

95.  Anexa 3/25/1/ capitol 
5001/articol 20/alineat 02 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Majorarea cu suma de 300.000 
lei pentru construirea unei 
creşe în comuna Sântandrei, 
jud. Bihor. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Sântandrei 
nu dispune de resurse 
financiare pentru realizarea 
acestui obiectiv de investiţii 
imperios necesar pentru 
ocrotirea sănătăţii şi educarea 
tinerei generaţii. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată . 

96.  Anexa 3/25/1/ capitol 
5001/articol 20/alineat 02 

Majorarea cu suma de 100.000 
lei pentru lucrări de 

Primăria comunei Lunca nu 
dispune de resurse financiare 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
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Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

modernizare la imobilul Şcolii 
Generale din comuna Lunca, 
jud. Bihor. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
senator PDL Găvrilă Ghilea 

pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru educarea tinerei 
generaţii. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată . 

97.  Anexa 3/25/1/ capitol 
5001/articol 20/alineat 02 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Majorarea cu suma de 200.000 
lei pentru lucrări de reparaţii la 
şcoli şi grădiniţe de pe raza 
comunei Olcea, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Olcea nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru educarea tinerei 
generaţii. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 
bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar 
prezentată . 
 

98.  Anexa 3/25/1/ capitol 
5001/articol 20/alineat 02 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Majorarea cu suma de 300.000 
lei pentru lucrări de reparaţii la 
şcoli şi grădiniţe de pe raza 
comunei Rieni, jud. Bihor. 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 

Primăria comunei Rieni nu 
dispune de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru educarea tinerei 
generaţii. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat.În ceea ce privește 
sursa de finanțare aceasta nu 
poate fi avută în vedere, 
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si Senatului                                     
senator PDL Găvrilă Ghilea 

bună colectare şi reducerea 
evaziunii fiscale.  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

deoarece nu este clar 
prezentată . 
 

99.  Ministerul Educaţiei Naţionale  
Anexa 3/25/02 
Cap 6501/Grupa 71/Art 01/Alin 
03 
TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE 
 
 

Propun alocarea sumei 200.000 
lei pentru Şcoala Gimnazială 
„Ioan Grigorescu” din Mun. 
Ploieşti, Jud. Prahova 
 
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Gabriela Anghel, 
Grup PP-DD 
 

Suma este necesară pentru 
mobilarea sălilor de clasă şi 
pentru înfiinţarea unui laborator 
informatic. Menţionez că școala 
este beneficiara unui proiect 
comun cu Kaufland prin care 
vor primi 30 de calculatoare, 
numai ca şcoala nu dispune de 
un laborator informatic. 
Sursa de finanţare:  
Suplimentarea bugetului 
activelor nefinanciare cu 200 
mii lei prin redistribuire din 
cadrul ministerului de la cap 
5001/ grupa 01 Cheltuieli 
curente  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul și titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentate. În ceea ce 
priveşte sursa de finanţare, 
aceasta nu este clar specificată 
întrucât sursa de finanţare 
indicată o reprezintă bugetul 
aceluiaşi minister, fără a se 
preciza capitolul de cheltuieli de 
la care ar urma să se efectueze 
redistribuiri. 

100.  Anexa nr. 3 / 25 / 01 
Capitol 5300 Cercetare 
fundamentală  și cercetare 
dezvoltare 
 
 
 

Suma de 23.181 mii lei  
(23.181.000 RON) este alocată 
suplimentar Capitolului 
Cercetare fundamentală și 
cercetare dezvoltare  
 
 
Autori: Comisiile pentru 

Finanțarea cultelor este 
realizată în continuare într-un 
sistem arbitrar, iar sumele 
alocate pentru personalul 
clerical sunt foarte mari 
(287.697 mii lei) în condițiile în 
care, spre exemplu, salarizarea 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat, neprecizându-se 
titlu de cheltuieli ar urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
poate fi avută în vedere întrucât 
contribuția statului la salarizarea 
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invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat Remus Cernea – 
deputat independent 

Române este echivalentă cu 
cea a Primului ministru, fără nici 
o justificare obiectivă. În același 
timp, pentru o țară care dorește 
să reducă din decalajele în 
educație, cercetare și 
tehnologie față de țările 
dezvoltate, este vital să fie 
acordate sume importante 
cercetării științifice.  
Sursa de finanțare provine din 
Contribuţia statului la 
salarizarea personalului de cult. 
Anexa nr. 3 / 13 / 02 Grupa 20 
Art. 14. Fiind astfel anulată 
creșterea de 8,76 % prevăzută 
inițial pentru salarizarea 
personalului clerical  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

personalului de cult  a fost astfel 
dimensionată încât să permită 
acordarea integrală a 
contribuțiilor respective.  

101.  Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Școala Gimnazială „George 
Cosbuc”, Iași – 420 mii lei - 
Reabilitare termică a clădirii și 
repararea gardului unității 
școlare 
 
Autor : Deputat PSD Cristina 
Nichita 

Motivația:  Spre deosebire de 
alte colegii, colegiul uninominal 
nr. 9, in care este Școala 
Gimnazială „George Coșbuc”, 
are multe scoli care cheltuiesc 
sume fabuloase pentru faptul 
ca nu au reușit să reabiliteze 
termic clădirile. Consider o 
prioritate alocarea acestor 
fonduri și necesară reabilitarea 
termică a corpului școlii. 
Sursa de finanțare: Ministerul 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
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Educaţiei Naţionale  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

102.  Anexa nr. 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Școala Gimnazială „Alexandru 
Vlahuță” - infrastructura școlară 
– 420. mii lei. Realizarea 
reabilitare termice (izolația 
termică a clădirii, reparații de 
acoperiș, înlocuire grinzi, 
burlane, jgheaburi, reparația 
trotuarelor de pe lângă clădire, 
reparația copertinelor la intrarea 
în școală, înlocuirea țevilor de 
apă și canalizare. 
 
Autor : Deputat PSD Cristina 
Nichita 

Motivația:  In școala 
Gimnaziala „Alexandru Vlahuță” 
se desfășoară activități 
didactice pe două forme de 
învățământ de zi și cu frecvență 
redusă, iar învățământul de zi, 
pe niveluri educaționale 
preșcolar, școlar și secundar 
inferior. Menționez faptul că nu 
au fost făcute reparații din anul 
1978. 
Sursa de finanțare: - Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

103.  Anexa nr. 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Cap.5001, Grupa 55, Titlul 7 

Infrastructura școlară: 350 mii 
lei - Grădinița cu program 
prelungit nr. 25, Iași  
 

   
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PSD Cristina Nichita 
  

Motivația: Grădinița 
înregistrează un consum mare 
la energia termică, pereții 
exteriori sunt deteriorați, cu 
tencuiala căzută fiind un pericol 
pentru preșcolari, dar și pentru 
personalul unității. Având în 
vedere cele menționate și faptul 
că grădinița se află într-un 
cartier muncitoresc cu mulți 
copii pe lista de așteptare, 
crearea condițiilor de 

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
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funcționare este necesară. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Educație Naționale  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

104.  Anexa nr. 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale,  
Cap. 5001, Titlul 71 

Școala Gimnazială „George 
Călinescu” - Infrastructura 
Școlara – 350 mii lei. Reparații 
acoperiș serpanta, învelitoare. 
Reparație capitală la întreaga 
clădire a grădiniței cu program 
normal nr. 7, Iași aflată în 
același corp de clădire – 450 
mii lei  
Autori: Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                     
Deputat PSD Cristina Nichita 

Motivația: Realizarea acestei  
lucrări este impusă de starea 
de degradare a acoperișului 
școlii și întregii clădiri unde 
funcționează grădinița. 
Sursa de finanţare: Ministerul 
Educație Naționale  
ADMIS de Comisiile pentru 
invatamant, stiinta, tineret si 
sport ale Camerei Deputatilor 
si Senatului                                      

Se propune respingerea, 
întrucât amendamentul nu este 
clar formulat. Astfel, nu se 
precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar  urma să fie 
suplimentat. În ceea ce priveşte 
sursa de finanţare, aceasta nu 
este clar specificată. De altfel, 
pe de o parte, prin amendament 
se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar pe de altă parte, 
sursa de finanţare indicata o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister 

 
 
 
 
 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/26 Ministerul Sanatatii 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/26-Ministerul Sanatatii 
 
Cap.6601, Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE: 1.011.292 mii lei 
 
Cap.6601, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE  
NEFINANCIARE: 40.560 mii lei 
 

Anexa 3/26-Ministerul Sanatatii 
 
Se modifica dupa cum 
urmeaza: 
 
 
Cap.6601, Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE: 915.292 mii lei 
 
Cap.6601, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE  
NEFINANCIARE: 136.560 mii 
lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Deputat PNL Vasile Horga 

In Programul de Guvernare 
2012 USL se angaja sa 
demareze constructia a 8 
spitale regionale necesare 
intaririi sanatatii populatiei. Au 
mai ramas doar doi ani din 
acest program si nu s-a 
demarat nici o lucrare 
pregatitoare constructiei 
acestor obiective strategice 
privind sanatatea populatiei. 
Sumele propuse sunt necesare 
demararii unor studii si lucrari 
pregatitoare pentru 
fundamentarea deciziilor privind 
constructia acestor obiective. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

2.    Majorarea sumei este necesară Se propune respingerea 
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Anexa 3/26 
Ministerul Sănătăţii 
Capitolul II Serviciile de 
sănătate 
-regionalizarea/concentrarea 
asistenţei medicale spitalicesti 
și crearea de reţele regionale 
de 
referinţă cu spitale și 
laboratoare de diferite grade de 
competenţă interconectate cu 
sectorul de 
asistenţă primară și ambulatorie 
de specialitate. 
Program: “Dezvoltarea și 
modernizarea infrastructurii 
unităţilor sanitare” 
 
Subprogram : c) Construirea de 
Spitale Universitare Regionale 
de Urgenţă  și Spitale Judeţene 
de Urgenţă 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
495000 mii lei, sumă necesară 
pentru finanţarea unor lucrări 
de finalizare a constructiei 
Spitalului de pe Calea 
Torontalului, km 5 – Institutul 
Regional de Oncologie 
Timişoara. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocarea sumei din bugetul 
propriu al Ministerului Sănătăţii. 
 
 
Autori : Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Vasile Blaga,senator PDL 
Cornel Sămărtinean,deputat 
PDL 
Alin Popovici,deputat PDL 
 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor  
 

în vederea demarării şi 
finalizării lucrărilor de 
construcţie a  Spitalului de pe 
Calea Torontalului, km 5-
Institutul Regional de Oncologie 
Timişoara. 
Institutul Regional de Oncologie 
Timişoara reprezintă o investiţie 
la nivel regional, un proiect de o 
importanţă vitală atât pentru 
populaţia municipiului cât şi 
pentru populaţia din judeţele 
limitrofe.  
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

întrucât: 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii. 
- Responsabilitatea stabilirii 
priorităților în realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

3.  Ministerul Sănătăţii – Anexa 
3/26, Cap. 6601 – Sănătate, 
Grupa 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, Art. 02 – Transferuri de 
capital, Alin. 12 – Transferuri 

Suplimentarea cuantumului 
prevăzut cu suma de 1.000 mii 
lei pentru înfiinţarea şi dotarea 
Compartimentului de Primiri 
Urgenţe în cadrul Spitalului 
Municipal Urziceni, judeţul 

Statul este obligat să asigure 
fondurile necesare pentru 
asistenţa medicală de urgenţă 
şi a serviciilor medicale 
furnizate de spitale. Unitatea 
medicală municipal deserveşte 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
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pentru finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Sănătăţii – Anexa 
3/26, Cap. 6601 – Sănătate, 
Grupa 51, Titlul VI – Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice, Art. 01 – Transferuri 
curente, Alin. 38 - Transferuri 
din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă 
medico-sociale. 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Aurelian Ionescu, Deputat 
PC-PLR 

în prezent circa 82.000 de 
locuitori din zona Urziceni şi 
este situată într-un teritoriu de 
intersecţie a două drumuri 
naţionale cu incidenţă mare a 
accidentelor rutiere. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

4.  Anexa 3/26 Ministerul Sănătăţii Se alocă suma de 80000 mii lei 
pentru  proiectare,construcţie si 
dotare spital oraşenesc 
Năvodari 
Judeţul Constanţa- 
Oraşul Năvodari  
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus al 
Ministerul Sănătăţii, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 80000 mii 
lei 
 

 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 4 - 

Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

5.  Anexa 3/26 Ministerul Sănătăţii Se aloca suma de 188,781 mii 
lei pentru 
Finanţare achiziţionare 
echipamente pentru serviciul 
voluntar de situaţii de 
urgenţă - vidanjă în localitatea 
Săcele 
Judeţul Constanţa- Comuna 
Săcele 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus al 
Ministerul Sănătăţii, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 188,781 
mii lei 
  
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

 

 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
Se propune respingerea întrucât 
din bugetul Minsiterului 
Sănătății nu se poate finanța 
achiziția vidanjelor. 

6.  Anexa 3/26 Ministerul Sănătăţii Se alocă suma de 10000 mii lei 
pentru achiziţia de ambulanţe 
pentru mediul rural. 

Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 5 - 

Judeţul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus al 
Ministerul Sănătăţii, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 10000 mii 
lei 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 
 

sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015. 

7.  Anexa 3/26 Ministerul Sănătăţii Se alocă suma de 45000 mii lei 
pentru renovare si dotari la 
Spitalul Judetean Constanta. 
Judeţul Constanta. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus al 
Ministerul Sănătăţii, capitol 
5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 45000 mii 
lei 
 
Autori: Comisia pentru sănătate 
şi familie a Camerei Deputaţilor 
şi Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
 
Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 
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8.  Anexa 3/26- Ministerul Sănătăţii 

  
Alocarea sumei de 10.000.000 
lei pentru extinderea Spitalului 
municipal Sebes, jud. Alba. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sanatatii pe anul 
2015 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputat neafiliat- Clement 
Negrut 

Asigurarea lucrărilor de 
intervenţie de natura reparaţiilor 
capitale pentru reabilitarea 
spitalului, in vederea 
conformării acestuia la cerinţele 
pe care trebuie să le 
indeplinească spitalele pentru 
oferirea unor servicii medicale 
de calitate. 
 
 Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, nu se indică 
sursa concretă de finanţare, 
nefiind precizate poziţiile 
bugetare propuse a se diminua 
în vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

9.  Anexa 3/26- Ministerul Sănătăţii 
 
 

Alocarea sumei de 50.000 lei 
pentru reabilitare dispensar 
uman in sat Rosia de Secas, 
com. Rosia de Secas, jud. Alba. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sanatatii pe anul 
2015 
 

Alocarea sumei este necesara 
pentru reabilitarea 
dispensarului uman. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputat neafiliat- Clement 
Negrut 
 
 

Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, nu se indică 
sursa concretă de finanţare, 
nefiind precizate poziţiile 
bugetare propuse a se diminua 
în vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii,    
iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2015 

10.  Ministerul Sănătăţii  
 
Anexa nr. 3/26, 
 capitol 6601 Sănătate,  
51.02.12 
 grupa/titlu 51/titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 02 Transfer de capital 
alin.12 Transferuri pentru 
finanţarea investiţiilor la spitale    
 
 
 
 

   Se propune alocarea sumei 
de 80.600 mii RON pentru 
Spitalul Regional de Urgentă 
Iaşi. 
 
   Sursa de finantare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului. 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 Deputat Tudor Ciuhodaru, grup 

PP-DD 

   Considerăm oportună o astfel 
de investiţie, având în vedere 
că nu există în acest moment 
un spital monobloc, cu toate 
specialităţile incluse pentru 
rezolvarea corespunzătoare a 
cazurilor urgente pentru cei 6 
milioane de locuitori ai 
Moldovei. 
   
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2015 
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11.  Ministerul Sănătăţii 

 
Anexa nr. 3/26, capitol 6601 
Sănatate, titlu 70-71 

   Propun  alocarea sumei de 
40.000.000 RON pentru 
repunerea în funcţiune la 
parametrii optimi a Institutului 
Cantacuzino. 

 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire între instituţii 
din fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 

 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputat Tudor Ciuhodaru, grup 

PP-DD 

   Institutul Cantacuzino asigură 
securitatea epidemiologică a 
României prin produse 
farmaceutice ieftine, multe 
dintre ele unice la nivel 
mondial.   
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

12.  Ministerul Sănătăţii  
 
Anexa nr. 3/26, 
 capitol 6601 Sănătate, 
51.02.22 
 grupa/titlu 51/titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
art. 02 Transfer de capital 
alin. 22  Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii 
în urgenţă în sănătate  
 

   Propun alocarea sumei de 
1.000.000 RON pentru 
achiziţionarea şi montarea unui 
computer tomograf la Spitalul 
de Urgenţă ,,Elena Beldiman” 
din Bârlad. 
 
Sursa de finantare:  
Prin redistribuire în cadrul 
bugetului Ministerului. 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputat Tudor Ciuhodaru, grup 

   În lipsa unui astfel de aparat, 
pacienţii în stare gravă sunt 
trimişi la Iaşi, Galaţi sau un 
operator privat aflat la distanţă 
de spital . 
   Spitalul riscă să fie 
declasificat de la gradul III la 
gradul IV, ceea ce înseamnă o 
finanţare redusă cu aproximativ 
o treime şi dispariţia 
compartimentului de primiri 
urgenţe, a liniilor de gardă iar 
asistenţa medicală a 
bârlădenilor se va degrada. 
 
   Respins de Comisia pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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 PP-DD sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

13.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, capitolul 5001, grupa 
51/titlul VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02 Transfer de capital 
Alin. 22 Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi 
echipamentelor de urgenţă în 
sănătate 

Se propune alocarea sumei de 
4.500 mii lei reprezentând 
necesar dotări aparatură 
medicală (monitoare funcţii 
vitale, defibrilatoare UPU, 
ventilatoare mecanice UPU, 
EKG, echograf) pentru Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Vaslui. 
 
Sursa de finanţare: 
redistribuiri de sume din 
Bugetul Ministerului Sănătăţii, 
capitol 6601, titlul VI Transferuri 
intre unităţi ale administraţiei 
publice, art. 1, alin. 45 
Transferuri din Bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Fondurile sunt necesare pentru 
asigurarea bunei funcţionări a 
spitalelor publice existente la 
nivelul judeţului, cu un impact 
direct în principal, asupra 
creşterii calităţii actului medical 
care să reducă migrarea 
pacienţilor către alte judeţe, 
precum şi a condiţiilor de lucru, 
în vederea diminuării ratei de 
migrare a personalului medical. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 
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sănătate publică a Senatului 
  
Senator PNL Dr. Nelu Tătaru 
 

14.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, capitolul 5001, grupa 
51/titlul VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02 Transfer de capital 
Alin. 22 Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi 
echipamentelor de urgenţă în 
sănătate 

Se propune alocarea sumei de 
4.782 mii lei, reprezentând 
necesar dotări aparatură 
medicală (defibrilator bifazic, 
aspirator chirurgical, monitor 
funcţii vitale, electrocardiograf, 
analizator markeri cardiaci, 
analizator hemoleucograma şi 
biochimie, Computer Tomograf) 
pentru Spitalul  Municipal de 
Urgenţă ”Elena Beldiman” 
Bârlad. 
 
Sursa de finanţare: 
redistribuiri de sume din 
Bugetul Ministerului Sănătăţii, 
capitol 6601, titlul VI Transferuri 
intre unităţi ale administraţiei 
publice, art. 1, alin. 45 
Transferuri din Bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 

Fondurile sunt necesare pentru 
asigurarea bunei funcţionări a 
spitalelor publice existente la 
nivelul judeţului, cu un impact 
direct în principal, asupra 
creşterii calităţii actului medical 
care să reducă migrarea 
pacienţilor către alte judeţe, 
precum şi a condiţiilor de lucru, 
în vederea diminuării ratei de 
migrare a personalului medical. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 



 
 
Nr. 
crt. 
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Senator PNL Dr. Nelu Tătaru 
 

15.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, capitolul 5001, grupa 
51/titlul VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02 Transfer de capital 
Alin. 22 Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi 
echipamentelor de urgenţă în 
sănătate 

Se propune alocarea sumei de 
1.400 mii lei, reprezentând 
necesar dotări aparatură 
medicală (Computer tomograf) 
pentru Spitalul Municipal 
”Dimitrie Castroian” Huşi. 
De asemenea este necesară 
finanţarea CPU din fondurile 
Ministerului Sănătăţii; în 
prezent cheltuielile se suportă 
din bugetul CJAS. 
Sursa de finanţare: 
redistribuiri de sume din 
Bugetul Ministerului Sănătăţii, 
capitol 6601, titlul VI Transferuri 
intre unităţi ale administraţiei 
publice, art. 1, alin. 45 
Transferuri din Bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii. 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
  
Senator PNL Dr. Nelu Tătaru 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
asigurarea bunei funcţionări a 
spitalelor publice existente la 
nivelul judeţului, cu un impact 
direct în principal, asupra 
creşterii calităţii actului medical 
care să reducă migrarea 
pacienţilor către alte judeţe, 
precum şi a condiţiilor de lucru, 
în vederea diminuării ratei de 
migrare a personalului medical. 
 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 
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16.  Anexa nr. 3/26 Ministerul 
Sănătăţii, capitolul 5001, grupa 
51/titlul VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice 
Art. 02 Transfer de capital 
Alin. 22 Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi 
echipamentelor de urgenţă în 
sănătate 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.060 mii lei, reprezentând 
necesar dotări aparatură 
medicală (electroencefalograf, 
electrocardiografe, 
cardiomonitoare, Aparat Echo 
Doppler, canapea cu 
aplicator magnetoterapie, 
aparat aerosoli, aparat 
biochimie laborator) pentru 
Spitalul de psihiatrie Murgeni. 
Sursa de finanţare: 
redistribuiri de sume din 
Bugetul Ministerului Sănătăţii, 
capitol 6601, titlul VI Transferuri 
intre unităţi ale administraţiei 
publice, art. 1, alin. 45 
Transferuri din Bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii. 
 Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Senator PNL Dr. Nelu Tătaru 
 

Fondurile sunt necesare pentru 
asigurarea bunei funcţionări a 
spitalelor publice existente la 
nivelul judeţului, cu un impact 
direct în principal, asupra 
creşterii calităţii actului medical 
care să reducă migrarea 
pacienţilor către alte judeţe, 
precum şi a condiţiilor de lucru, 
în vederea diminuării ratei de 
migrare a personalului medical. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

17.  Anexa nr. 3/26, Ministerul 
Sănătăţii capitolul 5001, grupa 
51, titlul VI Transferuri intre 
unităţi ale administraţiei publice, 
art. 2 Transferuri de capital, 

Se propune alocarea sumei de 
4.480 mii lei, reprezentând 
necesar RK (reparaţii capitale 
clădiri, centrală termică - cea 
care e in funcţiune în prezent 

Fondurile sunt necesare pentru 
asigurarea bunei funcţionări a 
spitalelor publice existente la 
nivelul judeţului, cu un impact 
direct în principal, asupra 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 



 
 
Nr. 
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alin. 23 Transferuri de la 
bugetul de la stat către 
bugetele locale pentru 
finanţarea reparaţiilor capitale 
în sănătate 

prezintă risc pentru pacienţi si 
clădirea in care este amplasata 
întrucât are o vechime de peste 
25 de ani, instalaţie electrică 
exterioară, consolidare clădire) 
pentru Spitalul de psihiatrie 
Murgeni. 
Sursa de finanţare: 
redistribuiri de sume din 
Bugetul Ministerului Sănătăţii, 
capitol 6601, titlul VI Transferuri 
intre unităţi ale administraţiei 
publice, art. 1, alin. 45 
Transferuri din Bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea sănătăţii. 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Senator PNL Dr. Nelu Tătaru 

creşterii calităţii actului medical 
care să reducă migrarea 
pacienţilor către alte judeţe, 
precum şi a condiţiilor de lucru, 
în vederea diminuării ratei de 
migrare a personalului medical. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

18.  Anexa nr. 3/26/ cap 5001/ 
grupa51/ art.02/ alin 12 
 
Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu suma de 4.500 mii lei pentru 
reabilitarea şi dotarea cu 
mobilier a Clinicii de 
Neonatologie a Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă 
Constanţa, judeţul Constanţa. 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reabilitarea şi dotarea cu 
mobilier a Clinicii de 
Neonatologie a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă 
Constanţa, judeţul Constanţa 
având în vedere starea 
avansată de degradare a 
acesteia. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta fiind vag stabilită. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
  Senator PNL, 
 Chiru Gigi Christian 
 

Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

19.  Proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2015, Anexa 3/26, 
Capitolul 5001/Titlul 51/Articolul 
01/Alineat 38 privind 
transferurile din bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea unităţilor de asistenţă 
medico-sociale.  

Se introduce suma: 
21 miliarde lei 
 
Sursa veniturilor: Bugetul de 
stat pentru anul 2015 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
  Tamara-Dorina Ciofu, PSD 

Prin transferul de la bugetul de 
stat către bugetele locale din 
comunele Vorona, Nicşeni, 
Băluşeni, Gorbăneşti, Dorohoi, 
Darabani, Vlăsineşti, Bucecea 
din judeţul Botoşani, s-ar putea 
finanţa crearea unei reţele de 
asistenţă medico-socială în 
mediul rural pentru bătrânii 
bolnavi cronici. Spaţiile pentru 
înfiinţarea acestor unităţi ar 
urma să fie puse la dispoziţia 
comunităţii de către primăriile 
care au în patrimoniu clădiri 
sunt în conservare. Prin 
intermediul fondurilor de la 
bugetul de stat, acestea ar 
putea fi reabilitate, reamenajate 
şi transformate în centre de 
asistenţă medico-socială. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta fiind vag stabilită. 
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Precizăm că aceste sume, 
coroborate cu cele prinse în 
bugetul propriu şi prin 
contribuţia personală a celor 
internaţi pot acoperi necesarul 
financiar pentru funcţionarea în 
bune condiţii a acestor 
aşezăminte. 
Aceste comune nu au 
posibilitatea de a asigura 
asistenţă medico-socială 
bătrânilor bolnavi şi rămaşi fără 
sprijin. Luând în considerare 
faptul că populaţia rurală este 
într-un proces de îmbătrânire, 
iar cei mai mulţi dintre bătrâni 
sunt bolnavi cronici sau suferă 
de handicapuri fizice sau 
psihice care nu le permit să se 
îngrijească singuri, este 
imperios necesar să avem şi 
facilităţile medicale care pot 
asigura asistenţa medicală 
necesară.  
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 



 
 
Nr. 
crt. 
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20.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătăţii 
 

Infrastructura medicală    
 38.400 mii lei 
   Spitalul Clinic de Recuperare 
Iași 25.900 mii lei 
- Eficientizarea termică a 
spitalului  7.000 miilei 
- Reabilitare și modernizare 
Clinica etaj VII 700 mii lei 
- Modernizarea și reabilitarea
  Secţiei Clinice Ortopedie 
- tronson B      600 mii lei 
- Reabilitarea clinicii de 
sterilizare         600 mii lei 
- Construcţie staţie de 
preepurare ape sulfuroase 
   9.000 mii  lei 
- Realizare bloc operator O.R.L.
   8.000 mii lei 
     
Sursa de finanţare: Ministerul 
Sănătăţii și M.D.R.A.P. 
Programul de eficienţă 
energetică 
 

   
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 Deputaţi PSD Anghel Stanciu 
 Sorin Avram Iacoban 
Cristina Nichita 

Motivaţia:   Spitalul Clinic de 
Recuperare Iași este unica 
unitate medicala cu acest profil 
din intreaga regiune Moldova, 
servind practic o populatie de 
peste 5 milioane de locuitiori. 
Acesta este amplasat deasupra 
unui mare zacamant de ape 
sufluroase cu proprietati 
terapeutice deosebite. 
Reabilitatrea si modernizarea 
clinicilor acestui spital negliate 
de multi ani anteriori l-ar 
tranfosrma in una din cele mai 
eficiente baze de tratament si 
recuperare din tara. Existenta 
indicatorilor tehnico economici 
la Ministerul Sanatatii si 
M.D.R.A.P. – Programul de 
eficientizare energetica, deja 
aprobati reprezinta un 
argument hotarator in vederea 
sumelor aprobate. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta fiind vag stabilită. 
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 Vasile Mocanu 
 Ratoi Neculai 
Constantin Adascalitei 
Florin Constantinescu 
 Sorin Lazar 
Burlea Marin 
Emacu Gheorghe 
 

completările ulterioare. 
 
 

21.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătăţii 
 

Infrastructura medicala – 
 Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" 
Iași     12.500 mii lei 
- Eficientizarea energetica a 
spitalului       4.500 mii lei 
- Extensie ambulatoriu, inclusiv 
dotări      8.000. mii lei 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputaţi PSD Anghel Stanciu 
 Sorin Avram Iacoban 
Cristina Nichita 
 Vasile Mocanu 
 Ratoi Neculai 
Constantin Adascalitei 
Florin Constantinescu 
 Sorin Lazar 
Burlea Marin 
Emacu Gheorghe 

Spitalul clinic ce poarta numele 
C. I. Parhon are nevoie 
urgenta, de reducerea 
cheltuielilor curente privind 
asigurarea surselor energetice 
functionarii in conditii normale. 
Astfel, banii destinati ingriirii 
bolnavilor, intretinerii 
echipamentelor si chiar 
salarizarii personalului medical 
sunt dirijati spre a compensa 
pierderile de energie. 
Extinderea ambulatoriului si 
respectiv internarile de o zi ar fi 
alta sursa de economisire a 
resurselor  
financiare ale spitalului. 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝. 
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22.  Anexa nr.3/26 - Ministerul 
Sănătăţii 
 

Infrastructura medicala – 660. 
000 mii lei 
 Spitalul Regional de Urgenta 
Iasi 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputaţi PSD Anghel Stanciu 
 Sorin Avram Iacoban 
Cristina Nichita 
 Vasile Mocanu 
 Ratoi Neculai 
Constantin Adascalitei 
Florin Constantinescu 
 Sorin Lazar 
Burlea Marin 
Emacu Gheorghe 

Spitalul Regional de Urgenta 
Iasi a fost gindit ca o necesitate 
obiectiva intr-un centru 
universitar precum Iasiul, astfel 
incit sa asigure asistenta 
medicala de urgenta pentru 
orice caz de urgenta din zona 
Moldovei si in special pentru 
cazurile care necesita o 
abordare multidisciplinara, la 
nivelul calitatii serviciilor din 
Uniunea Europeana si cu 
echipamente medicale de 
ultima generatie, ca unitate de 
urgenta compacta, autonoma, 
cu functionalitate integrata 
(investigatii, diagnostic, 
tratament). 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝. 

23.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/01 

Se alocă suma de 5.000 mii lei 
pentru continuarea lucrărilor de 
reabilitare și modernizare a 
Spitalului de Urgenţă „ 

Nevoia continuării și finalizării 
lucrărilor la cel mai mare spital 
din judeţul Maramureș. 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
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Dr.Constantin Opriș” din Baia-
Mare, judeţul Maramureș 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/26/01/5000/55/ 
TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputat Mircea Man 
Grupul Parlamentar PDL din 

Camera Deputaţilor 
 

Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

24.  Anexa nr. 3/26/01, Capitolul 
5600, Grupa/Titlul 51/ Articol 
01/Alineatul 45 

Se solicită suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii 
cu 38.400 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
Spitalului Clinic de Recuperare 
Iaşi şi pentru Spitalul Clinic „Dr. 
C.I.Parhon” Iaşi  
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

Autori: 

Comisia pentru sănătate şi 
familie a Camerei Deputaţilor şi 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru următoarele lucrări, 
extrem de importante pentru că 
cele două unităţi medicale să-şi 
desfăşoare activitatea  în 
condiţii moderne, europene: 
1. Spitalul Clinic de 
Recuperare Iaşi: 
1.1 eficientizarea termică a 
spitalului 
1.2 reabilitarea şi modernizarea 
Clinicii etaj VII 
1.3 modernizarea şi reabilitarea 
secţiei ortopedice – tronson B 
1.4 reabilitarea clinicii de 
sterilizare 
1.5 construcţie staţie de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Comisia pentru sănătate 
publică a Senatului 
Deputat neafiliat 
Camelia BOGDĂNICI 
Deputat neafiliat  
Petru MOVILĂ 
 

preepurare ape sulfuroase 
1.6 reabilizare bloc operator 
ORL 
 
2. Spitalul Clinic „Dr. C.I. 
Parhon” Iaşi 
2.1 eficientizarea energetică a 
spitalului 
2.2 extensie ambulatoriu, 
inclusiv dotări 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  

25.  Anexa nr. 3/26/01, Capitolul 
5600, Grupa/Titlul 51/ Articol 
01/Alineatul 45 

Suplimentarea fondurilor 
Ministerului Sănătăţii cu 5.500 
mii lei pentru finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Secţiei 
de Chirurgie Plastică, 
microchirurghie constructivă şi 
arsuri. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 

 

La acest moment se află în 
plină desfăşurare lucrările de 
reabilitare a imobilului Tronson I 
cu destinaţia Secţie de 
Chirurghie Plastică, 
microchirurgie constructivă şi 
arsuri. Secţia este unică în 
zona Moldovei şi este finalizată 
în proporţie de 70 la sută. În 
cursul anului 2014 au fost 
alocate fonduri pentru 
continuarea lucrărilor, însă 
pentru darea în folosinţă mai 
este necesară suma de 5.500 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputat neafiliat 
Camelia BOGDĂNICI 
Deputat neafiliat  
Petru MOVILĂ 
 

mii lei, conform calculelor 
proiectanţilor şi a  devizului de 
lucru. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

26.  Anexa nr. 3/26/01, Capitolul 
5600, Grupa/Titlul 51/Articol 
01/Alineatul 45 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor Ministerului Sănătăţii 
cu 2.500 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor la secţia 
UPU – SMURD din cadrul 
Spitalului Clinic de Urgenţă Sf. 
Spiridon Iaşi 

 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al 
Guvernului 
 

Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputat neafiliat 
Camelia BOGDĂNICI 

Fondurile solicitate sunt 
necesare pentru finalizarea 
lucrărilor de consolidare, 
reabilitare şi modernizare a 
secţiei UPU – SMURD, din 
cadrul Spitalului Clinic de 
Urgenţă Sf. Spiridon Iaşi, 
unitate funcţională regională de 
urgenţă cu nivel de competenta 
I A. Din 2013, nu s-au mai 
primit bani pentru această 
investiţie, deşi este absolut 
necesară finalizarea lucrărilor. 
Conform devizului şi rezultatului 
licitaţiei, mai este necesară 
suma de 2.500 mii lei pentru 
finalizarea şi darea în folosinţă 
a obiectivului.  
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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Deputat neafiliat  
Petru MOVILĂ 

 

sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

27.  Anexa 3/26/01 Ministerul 
Sănătăţii/Capitolul 5600 
Transferuri cu caracter general 
între diferite nivele ale 
administraţiei/ Titlul 51    
 
 
 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
pentru reabilitarea secţiei de 
medicină internă, spitalul 
minicipal Oneşti, judeţul Bacău 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezerva aflat la dispoziţia SGG 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputat Vreme Valerian - 
Neafiliat 
 

În judeţul Bacău sunt necesare 
cheltuieli de reabilitare a 
spitalului municipal Oneşti. 
Primăria nu dispune de resurse 
financiare suficiente. 
 Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 

28.  Anexa 3/26/02, Ministerul 
Sănătăţii, Capitolul 5001, Grupa 
51, Titlul VI, Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice, 
Art 02, Alin 11, Transferuri 
pentru reparaţii capitale la 
spitale 
 

Se propune alocarea sumei de 
3000 mii lei pt finantarea 
obiectivului Reparaţii  capitale,  
modernizari  si constructii  la  
Spitalul  Judeţean Braşov. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Sănătăţii 
 

Este  necesară  suplimentarea 
fondurilor  pentru  continuarea 
lucrărilor  de  reabilitare  a  
Spitalului Judeţean  Braşov.  
Exista  lucrari  in curs, unele 
fiind nedecontate. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
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Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputat Donţu Mihai-Aurel - 
PNL,  
Senator Popa Nicolae Vlad - 
PDL 

Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, nu se indică 
sursa concretă de finanţare, 
nefiind precizate poziţiile 
bugetare propuse a se diminua 
în vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii,    
iar sumele  stabilite pe 
destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2015 

29.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii  
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 
 

Se propune alocarea sumei 
de 4.400 mii lei pentru 
obiectivul  Finalizare investiţie 
și dotări la Centrul oncologic 
Oradea 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
  
Dep. Florica Cherecheş, Ioan 
Cupşa, Grup PNL 
 

Este nevoie ca de la Ministerul 
Sănătăţii să se aloce suma de 
4.400 mii lei către Primăria 
Oradea pentru finalizarea 
investiţiei de la Centrul 
oncologic Oradea 
Cele două etaje superioare ale 
clădirii cu patru etaje ale 
Centrului Oncologic vor găzdui, 
după finalizarea lucrărilor și 
achiziţionarea dotărilor 
necesare, Secţia de 
Hematologie și Chirurgie 
oncologică. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, nu se indică 
sursa concretă de finanţare, 
nefiind precizate poziţiile 
bugetare propuse a se diminua 
în vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii,    
iar sumele  stabilite pe 
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Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2015 

30.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr. 3/26/02 cap.5001/ 
titlul VI/ art 02/alin 12, 
Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la  
spitale 

Se propune alocarea sumei de 
3000 
mii lei pentru reabilitare Spital 
Judeţean Cluj, jud Cluj 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/26/02 cap.5001/titlul VI/ art 
02/alin 12, Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la  
Spitale 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 deputat PNL Elena Uioreanu 

Motivatie: Suma este necesara 
pentru finalizarea lucrărilor la 
acoperişul Spitalului Judetean 
si pentru dotarea cu aparatură 
medicală. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

31.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr. 3/26/02 cap.5001/ 
titlul VI/ art 02/alin 12, 
Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la  
spitale 

Se propune alocarea sumei de 
3000 
mii lei pentru reabilitare Spital 
Judeţean Cluj, jud Cluj 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/26/02 cap.5001/ 
titlul VI/ art 02/alin 12, 
Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la  

Motivatie: Suma este necesara 
pentru finalizarea lucrărilor la 
Spitalul Judeţean. Pentru Blocul 
Operator Chirurgie II, - 
Modernizarea cladirii Ortopedie 
- Reparatie acoperis cladire 
Administrativa, Atelier Mecanic, 
Atelier de Tamplarie si Electric, 
terase central termica 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
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spitale 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
  deputat PNL Elena Uioreanu, 
senator UDMR Laszlo Attila 

Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

32.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 – Transferuri 
pentru finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune alocarea sumei de 
226.960 mii lei, care va fi plătită 
pe parcursul perioadei estimate 
de construcţie de 4 ani: 2015 – 
2018, pentru obiectivul: 
Construirea unui Spital de 
urgenţă cu statut Regional, în 
Sectorul 3 al capitalei, cu 
aproximativ 400 de paturi. 
Pentru anul bugetar 2015, se 
propune alocarea a 56.740 
mii lei, reprezentând 25% din 
costul total al investiţiei. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
– obiective de investiţii noi 
 
 
 Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Deputat PNL Florin-Alexandru 

Motivaţie:  
 
Sectorul 3, cel mai mare sector 
al Capitalei, cu o populaţie de 
peste 340.000 de locuitori, nu 
are un spital de urgenţă. 
Singura unitate medicală 
spitalicească multidisciplinară 
cu peste 400 de paturi, Spitalul 
Clinic “Caritas”, a fost 
retrocedat și ulterior desfiinţat 
în Aprilie 2011, vitregind 
locuitorii Sectorului 3 și nu 
numai, de asistenţă medicală 
specializată.  
 
Analizând priorităţile reformei 
sistemului sanitar, 
angajamentele Guvernului 
Ponta de a realiza Spitale 
regionale care să asigure 
dreptul pacienţilor la asistenţă 
medicală de specialitate, reiese 
ca imperios necesară 
construirea unui spital de 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 
Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
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Alexe 
Deputat PNL Eugen Nicolăescu 
Deputat PNL Raluca Ispir 
 
 

urgenţă în Sectorul 3, care să 
corespundă modelelor 
europene, atât ca infrastructură, 
cât și din punct de vedere al 
calităţii serviciilor medicale 
prestate, potrivit standardelor 
pentru construcţia unui spital de 
urgenţă judeţean, aprobate de 
Ministerul Sănătăţii.  
 
Primăria Sectorului 3 a efectuat 
o evaluare de tip "expert" a 
necesităţilor privind asigurarea 
sănătăţii cetăţenilor sectorului. 
În urma evaluării, s-a decis 
dimensiunea spitalului (numărul 
de secţii şi de paturi), precum şi 
posibilităţile de amplasament în 
raza sectorului. De serviciile 
spitalului de urgenta vor putea 
beneficia cetăţenii din toate 
sectoarele Bucureștiului 
precum și din orașele satelit din 
zona limitrofă. În cadrul unităţii 
medicale se va înfiinţa, cu 
prioritate, o secţie de 
obstetrica-ginecologie - nou 
născuţi, cu săli de naștere și 
maternitate, ce ar urma să fie 
realizată prima din întregul 
proiect, estimat sa dureze trei-
patru ani. 
 
Respins de Comisia pentru 

500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

33.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 – Transferuri 
pentru finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune alocarea sumei de 
2000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului: Modernizarea 
Laboratorului de Recuperar, 
Medicină Fizică și 
Balneologie a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă 
Constantin Opriș din Baia 
Mare, judeţul Maramureş 
 
 Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
 Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
 
Deputat PNL Mircea Dolha 

În Baia Mare există multe 
persoane cu boli profesionale 
provenite din industria 
mineritului, industria ușoară 
(filaturi) și din alte activităţi, 
care trebuie să aibă acces la un 
tratament adecvat și modern. 
 
Deși există medici bine 
pregătiţi, secţia de specialitate 
în care își desfășoară aceștia 
activitatea lasă mult de dorit din 
cauza lipsei banilor pentru o 
dotare și modernizare eficientă. 
 
Deși secţia s-a mutat din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă 
pe strada Progresului, la fosta 
Policlinică nr. 2, pentru a avea 
mai mult spaţiu, este o nevoie 
stringentă de alocare de 
fonduri. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, nu se indică 
sursa concretă de finanţare, 
nefiind precizate poziţiile 
bugetare propuse a se diminua 
în vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 
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sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

34.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr. 3/26/02 cap.5001/ 
titlul VI/ art 02/alin 12, 
Transferuri pentru finantarea 
investitiilor la  
spitale 

Se propune alocarea sumei de 
16000 
mii lei pentru modernizare și 
reabilitare Spital Orășenesc 
Lehliu Gară, jud Călăraşi 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/26/02 cap.5001/titlul VI/ art 
02/alin 12, Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la  
Spitale 
 
 Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
  deputat PNL Dan Motreanu, 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL 

Motivaţie: Pentru îndeplinirea 
planului cadru de conformare și 
a măsurilor impuse în urma 
controalelor DSP pentru 
obţinerea în continuare a 
autorizaţiei sanitare de 
funcţionare și a îndeplinirii 
condiţiilor pentru acreditarea 
spitalului sunt necesare o serie 
de intervenţii de reabilitare și 
modernizare. 
Menţionez că populaţia 
arondată spitalului este de 
aproximativ 50 de mii de 
locuitori din 2 orașe și 12 
comune. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 
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35.  Anexa 3/26/02 Ministerul 
Sănătăţii/ Programul -Dotarea 
unităţilor sanitare cu aparatură 
medicală, echipamente 
medicale şi  mijloace de 
transport sanitar specifice/ Titlul 
VI Transferuri între unităţi ale 
administraţei publice/ Capitolul 
5001/ Alin 08 Aparatură 
medicală şi echipamente de 
comunicaţii în urgenţă. 
 
 

Propun suplimentarea bugetului 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice cu suma  de  7.650 mii 
lei, necesară pentru 
Modernizare şi dotare bloc 
operator la Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Zalău, judeţul Salaj   
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 7.650 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Sănătăţi, la 
Capitolul 6600, Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, grupa 01 
- Cheltuieli Curente 
 
 Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
  Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară  pentru 
modernizarea şi dotarea 
blocului operator la Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Zalău  
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
bugetele tuturor instituţiilor 
publice  au fost dimensionate 
astfel încât să asigure 
finanţarea în condiţii normale a 
activităţii acestora. 

36.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 – Transferuri 
pentru finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune alocarea sumei de  
5000 mii ron pentru realizarea 
studiului de fezabilitate și a 
proiectului tehnic pentru 
demararea construcţiei 

Motivaţie: 
A existat un proiect pentru 
realizarea unui spital municipal, 
care a fost iniţial în subordinea 
MS și care ulterior a fost 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
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Institutului Oncologic Timișoara 
 
Sursa de Finanţare: 
 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
 Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Deputat PNL Horia Cristian 
 

transferat la autoritatea locala. 
În cele din urmă, auorităţile au 
decis transformarea lui în 
Institut Oncologic, care să 
deservească atât populaţia din 
Timișoara cât și din împrejurimi. 
Studiul de fezabilitate prevede 
costuri de 400 milioane ron 
pentru finalizarea constructiei și 
dotarea Institutului, acţiuni care 
vor avea loc în anii 2015-2018. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
De asemenea, nu se indică 
sursa concretă de finanţare, 
nefiind precizate poziţiile 
bugetare propuse a se diminua 
în vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

37.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 – Transferuri 
pentru finanţarea investiţiilor la 
spitale 

Se propune alocarea sumei de  
30 de milioane de ron pentru 
finalizarea construcţiei spitalului 
Municipal Bacău.  
 
 Sursa de Finanţare: 
 
Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
 Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Motivaţie: 
 
În prezent, construcţia spitalului 
municipal este finalizată în 
procent de 75% cu finanţare 
buget local. Pentru finalizarea 
construcţiei ar mai fi necesară 
suma de 30 de milioane ron, în 
condiţiile în care dotarea cu 
echipamente medicale este 
realizată.   
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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sănătate publică a Senatului 
 
Senator PNL Dragos Luchian 
                                                                                                 
Deputat PNL Ionel Palăr 
 
Deputat PNL Viorica Marcu 
 
Deputat PNL Lucian Ciubotaru 

                           
                                                              

Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 

De asemenea, nu se indică 
sursa concretă de finanţare, 
nefiind precizate poziţiile 
bugetare propuse a se diminua 
în vederea asigurării finanţării 
acestui obiectiv de investiţii,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

38.  Ministerul Sănătăţii 
 
Anexa 3/26/02 

Se alocă suma de 2.277 mii lei 
destinată achiziţiei de aparatură 
medicală pentru Spitalul 
Municipal Urziceni,  judeţul 
Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu   2.277 mii lei a 
sumelor prevăzute  la anexa 
3/26/02, capitolul 5001, grupa 
20, titlul II, articolul 01, alineatul 
30.”Alte bunuri şi servicii pentru 
întreţinere şi funcţionare” 
 
 
 Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Tinel GHEORGHE, deputat 
PDL 

Suma este necesară pentru 
reamenajarea parcului care 
împrejmuiește monumentele 
istorice locale de interes turistic, 
constituind totodată loc de 
relaxare și principala modalitate 
de înfrumuseţare a peisajului 
local. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 
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Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

39.  Anexa 3/26/02/ Ministerul 
Sanatatii 
Capitol 5001/  
Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
Articol 02 Transferuri de capital 
Alineat 12 Transferuri pentru 
finantarea investitiilor la 
spitale  
 

Finalizare lucrari de reabilitare 
a Corpului D din cadrul 
Spitalului de pneumoftizologie 
Bisericani situat in comuna 
Alexandru Cel Bun. Judetul 
Neamt. 
Suma estimata: 2.000 mii lei 
 
Sursa de finantare:  
Diminuarea corespunzatoare a 
fondurilor prevazute la 
Anexa3/26/02/ Ministerul 
Sanatatii Capitol 5001/  
Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
Articol 02 Transferuri de capital 
Alineat 11Transferuri pentru 
reparatii capitale la spitale 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin  
PC-PLR 

La ora actuala Spitalul de 
pneumoftizologie Bisericani prin 
specificul tratamentelor 
deserveste 18 
judete din Romania. 
Responsabilitatea fata de 
acesta institutie este pe umerii 
UAT Alexandru Cel Bun, o 
comuna de doar 2000 locuitori 
cu un buget prea mic pentru un 
obiectiv de interes regional. Cu 
toate acestea o parte din 
cladirile acestui spital, au intrat 
intr-un proces de reabilitare, 
insa este necesara sustinerea 
acestor investitii de catre 
Ministerul de resort. 
 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

40.  Anexa3/26/02/ Ministerul 
Sanatatii 

Efectuare dotari cu aparatura 
medicala si echipamente in 

La ora actuala Spitalul de 
pneumoftizologie Bisericani prin 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 33 - 

Capitol 5001/  
Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE 
Articol 02 Transferuri de capital 
Alineat 22 Transferuri de la 
bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea 
aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii 
in urgenta in 
sanatate 

Corpul D din cadrul Spitalului 
de pneumoftizologie Bisericani 
situat in comuna Alexandru Cel 
Bun. Judetul Neamt. 
Suma estimata: 500 mii lei 
 
Sursa de finantare:  
Diminuarea corespunzatoare a 
fondurilor prevazute la 
Anexa3/26/02/ Ministerul 
Sanatatii Capitol 5001/  
Grupa 51/ TITLUL VI 
TRANSFERURI INTRE 
UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI PUBLICE 
Articol 02 Transferuri de capital 
Alineat 08 Aparatura medicala 
si echipamente de comunicatii 
in urgenta 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
  
Deputat  
Dragusanu Vasile Catalin  
PC-PLR 

specificul tratamentelor 
deserveste 18 
judete din Romania. 
Responsabilitatea fata de 
acesta institutie este pe umerii 
UAT Alexandru Cel Bun, o 
comuna de doar 2000 locuitori 
cu un buget prea mic pentru un 
obiectiv de interes regional. Cu 
toate acestea o parte din 
cladirile acestui spital, au intrat 
intr-un proces de reabilitare, 
insa este necesara sustinerea 
acestor investitii de catre 
Ministerul de resort. Dupa 
finalizarea lucrarilor este nevie 
de dotarea acestui pavilion cu 
aparatura medicala si 
echipamentele necesare 
functionarii. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

41.  Anexa 3/26/02 
 
Ministerul Sănătăţii  

Se propune alocarea sumei de 
30.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului SPITALUL 

LUCRARE EXECUTATA IN 
PROPORTIE DE 75% 
PENTRU  DIFERENTA DE 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
contravine prevederilor art. 138, 
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Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

MUNICIPAL Bacău 
 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
  
SENATOR DRAGOS LUCHIAN 
DEPUTAT IONEL PALAR 
DEPUTAT VIORICA MARCU 
 DEPUTAT LUCIAN 
CIUBOTARU 
 

25% AR FI NECESARA SUMA 
DE 30 MILIOANE LEI; 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de 
finanţare.”  
Totodată, responsabilitatea 
stabilirii prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

42.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
 
Capitolul 5001, Grupa 51/Titlul 
VI – transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, 
alin. 12  
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale. 
 
50.000 mii lei 
 

Se propune suplimentarea 
sumei cu 500 mii lei de la 
50.000 mii lei la 50.500 mii lei 
în vederea continuării şi 
finalizării obiectivului de 
investiţii  construire Spitalul 
Orăşenesc Sinaia  
 
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuire de la alte capitole 
în cadrul Ministerului Sănătăţii   
 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 

Se solicită admiterea 
amendamentului în vederea 
finalizării construcţiei  Spitalului 
nou Orăşenesc Sinaia, lucrările 
fiind începute cu aproximativ 18 
ani în urmă şi aflate în 
conservare,  în scopul realizării 
unui spital care să respecte 
standardele europene.  
  
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestui obiectiv de 
investiţii, iar sumele  stabilite pe 
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  senator PNL Ion Luchian 
             

completările ulterioare. 
 
 

destinaţiile din bugetul 
Ministerului Sănătăţii au fost 
dimensionate în  raport  cu 
sarcinile ce  îi revin  acestei  
instituţii în  anul  2015 

43.  Anexa 3/26/02 
Ministerul Sănătăţii 
Capitolul 5001, Grupa 51/Titlul 
VI – transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 02, 
alin.22 
Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
finanţarea aparaturii medicale şi 
echipamentelor de comunicaţii 
în urgenţă în sănătate 
 
30.000 mii lei 
 

Se propune suplimentarea 
sumei cu 3.000 mii lei de la 
30.000 mii lei la 33.000 mii lei 
în vederea achiziţionării a unui 
aparat RMN pentru Spitalul 
Judeţean de Urgenţă Ploieşti 
 
Sursa de finanţare: prin 
redistribuire de la alte capitole 
în cadrul Ministerului Sănătăţii   
 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
  senator PNL Ion Luchian 
 

Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Ploieşti nu dispune în prezent 
de un astfel de echipament de 
investigare a cărui utilitate este 
extrem de mare pentru o bună 
diagnosticare a pacienţilor din 
zonă. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece: 
- Responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Nu se indică sursa concretă de 
finanţare, nefiind precizate 
poziţiile bugetare propuse a se 
diminua în vederea asigurării 
finanţării acestei achiziții, iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 

44.  Anexa  3/26/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 08 
 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 
675.000 mii lei pentru  
Construirea Spitalului Regional 
de Urgenta Cluj in comuna 
Floreşti, Judeţul Cluj 
 

Spitalul Regional Clinic de 
Urgenţă 
este un element cheie in 
strategia Consiliului Judeţean 
Cluj, care are în vedere 
transformarea judeţului intr-un 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
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Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
  Senator PNL  Alin Tişe 
 

punct de referinţă in domeniul 
sănătăţii pentru  această parte 
a ţării, având o capacitate 
ridicată de reacţie in caz de 
urgenţă, fiind în acest moment 
este cel mai avansat dintre 
proiectele Spitalelor Regionale 
de Urgenţă. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta fiind vag stabilită. 
- Obiectivele de investiţii noi se 
cuprind în programul de 
investiţii publice numai  dacă 
documentaţiile tehnico-
economice ale acestora au fost 
aprobate potrivit prevederilor 
alin. (1) al art. 42 al Legii nr. 
500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

45.  Anexa  3/26/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 08 
 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 
450 mii lei pentru  dotarea 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Cluj-Napoca, Judeţul 
Cluj cu un aparat efectuare 
RMN (IRM 3 TESLA), de ultimă 
generaţie. 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 

Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă 
este un element cheie in 
strategia de sănătate a întregii 
regiuni de NV, cu atât mai mult 
cu cât Cluj Napoca este şi un 
important centru universitar 
medical. 
Din păcate aparatul existent, nu 
este doar depăşit moral, având 
o vechime mai mare de 15 ani, 
dar este şi stricat, orice investiţii 
în reparaţii reprezintă însă o 
cheltuială şi o risipă, aparatul 
nerezistând foarte mult 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta fiind vag stabilită. 
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Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
  Senator PNL  Alin Tişe 
 
 

funcţional  şi sistându-se 
frecvent utilizarea sa. Mii de 
pacienţi au de suferit şi mai 
mult, din această cauză medicii 
nu reuşesc întotdeauna să 
salveze vieţi 
 
 Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

46.  Anexa  3/26/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 08 
 
Ministerului Sănătăţii 

Se propune alocarea sumei de 
400 mii lei pentru  dotarea 
Spitalului Clinic Judeţean de 
Urgenţă Cluj-Napoca, Judeţul 
Cluj cu un computer tomograf, 
de ultimă generaţie. 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 

Spitalul Clinic Judeţean de 
Urgenţă 
este un element cheie in 
strategia de sănătate a întregii 
regiuni de NV, cu atât mai mult 
cu cât Cluj Napoca este şi un 
important centru universitar 
medical. 
Din păcate aparatul existent, nu 
este doar depăşit moral, având 
o vechime mai mare de 15 ani, 
dar este şi stricat, orice investiţii 
în reparaţii reprezintă însă o 
cheltuială şi o risipă, aparatul 
nerezistând foarte mult 
funcţional  şi sistându-se 
frecvent utilizarea sa. Mii de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta fiind vag stabilită. 
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sănătate publică a Senatului 
 
  Senator PNL  Alin Tişe 
 

pacienţi au de suferit şi mai 
mult, din această cauză medicii 
nu reuşesc  
întotdeauna să salveze vieţi! 
 
 Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

47.  Anexa  3/26/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 08 
 
Ministerului Sănătăţii 

 
Majorarea cu suma de 
2.000.000 lei pentru 
modernizarea Spitalului de 
recuperare din oraşul Nucet, 
Bihor. 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria oraşului Nucet şi 
Consiliul judeţean Bihor nu 
dispun de resurse financiare 
pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru orcotirea şi 
refacerea sănătăţii persoanelor 
cu handicap grav. 
 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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48.  Ministerul Sănătăţii 

Anexa 3/26/02 - Anexa nr. 10 / 
03 ,  4205/26 Subventii primite 
de FNUASS 

Se propune majorarea 
bugetului cu suma de 
1.755.000 mii ron pentru 
acoperirea cheltuielilor salariale 
produse de efectele OUG 
70/2014 și creșterea salariului 
minim pe economie,, creșterea 
alocării pentru programele 
naţionale de sănătate precum și 
penttru alte tipuri de asistenţă 
medicală. 
 
 Sursa de finanţare :  
Bugetul consolidat al statului, 
fondul de rezervă al Guvernului 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat 
PNL, Uioreanu Elena Ramona, 
deputat PNL 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 
 
 

Suma este formată din: 
- subvenţia echivalentă a anului 
2014, de 1.011.000 mii ron (nu 
include suma care a fost 
destinată plăţii arieratelor la 
medicamente) 
- subvenţia de 712.366  mii ron 
destinată a acoperi creșterile 
salariale produse de efectele 
OUG 70/2014 (291.505 mii ron) 
precum și creșterea salariului 
minim pe economie în unităţile 
sanitare aflate în subordinea 
MS și a altor ministere precum 
și a  administraţiei publice 
locale - 420.861 mii ron) 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
De asemenea, nu este clară 
trimiterea la Subcap.420526- 
Subventii primite de FNUASS 
pentru echilibrare, întrucât 
aceste sume se alocă pentru 
completarea veniturilor acestui 
buget, iar din amendament nu 
rezultă modificarea bugetului 
FNUASS. 
Precizăm că trimiterea este 
eronată la Anexa nr.10/03, 
bugetul FNUASS pe anii 2013-
2018 fiind prevăzut în Anexa 
nr.10/01. 

49.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Anexa nr. 10 / 
03 ,  6605/03/02 Medicamente 
pentru boli cronice cu risc 
crescut utilizate in programele 

Se propune majorarea 
bugetului cu suma de 254.500 
mii ron, de la 2.544.123 la 
2.798.623 mii ron pentru 
creșterea fondurilor privind 

Majorarea este necesară pentru 
a reactualiza lista de 
medicamente în Programele 
Naţionale de Sănătate, cu 
introducerea noilor molecule, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
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nationale cu scop curativ    medicamentele pentru boli 
cronice cu risc crescut utilizate 
în programele naţionale cu 
scop curativ  
Sursa de finanţare: 
 
Creșterea subvenţiilor de la 
bugetul de stat conform 
amendamentului nr 1. 
 
 
 Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat 
PNL, Uioreanu Elena Ramona, 
deputat PNL 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 
 

respectiv pentru derularea 
contractelor cost-volum- 
rezultat. 
 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta fiind vag stabilită. 
Amendamentul propus conduce 
la majorarea cheltuielilor 
bugetului FNUASS pe anul 
2015 și a subventiei primite de  
la bugetul de stat pentru 
echilibrare, ceea ce determină 
creșterea deficitului bugetar și 
nerespectarea țintei de deficit 
stabilită pe anul 2015. 
Precizăm că trimiterea este 
eronată la Anexa nr.10/03, 
bugetul FNUASS pe anii 2013-
2018 fiind prevăzut în Anexa 
nr.10/01. 

50.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Anexa nr. 10 / 
03 pagina 11,  6605 / 03  /03  
Materiale sanitare specifice 
utilizate în programele naţionale 
cu scop curativ  
 

Se propune majorarea 
bugetului cu suma de 20 000 
mii ron, de la 216.966 la 
236.966 mii ron pentru 
programele naţionale de 
endoprotezare și cardiologie 
intervenţională. 
 
Sursa de finanţare: 
 
Creșterea subvenţiilor de la 

Creșterea cu 10% a bugetului 
alocat PNS cardiologie este 
determinată de importanţa 
asigurării în spital a materialelor 
sanitare specifice cardiologiei 
intervenţionale pentru a nu mai 
exista sincope în tratamentul 
pacienţilor. 
 
 
Respins de Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta fiind vag stabilită. 
Amendamentul propus conduce 
la majorarea cheltuielilor 
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bugetul de stat conform 
amendamentului nr 1. 
 
 
 Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat 
PNL, Uioreanu Elena Ramona, 
deputat PNL 
 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 
 

sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

bugetului FNUASS pe anul 
2015 și a subventiei primite de  
la bugetul de stat pentru 
echilibrare, ceea ce determină 
creșterea deficitului bugetar și 
nerespectarea țintei de deficit 
stabilită pe anul 2015. 
Precizăm că trimiterea este 
eronată la Anexa nr.10/03, 
bugetul FNUASS pe anii 2013-
2018 fiind prevăzut în Anexa 
nr.10/01. 

51.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Anexa 10/03, 
pag 11, 6605/04/05  
Asistenţă medicală în centre 
multifuncţionale 

Se propune majorarea 
bugetului cu suma de 
1.255.000 mii ron pentru 
creșterea bugetului spitalelor. 
  
 
Sursa de finanţare: 
 
Creșterea subvenţiilor de la 
bugetul de stat conform 
amendamentului nr 1. 
 
 
 Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 

Suma este necesară pentru: 
- acoperirea efectelor OUG 
70/2014 care sunt estompate la 
291.000 mii ron 
- acoperirea creșterilor salariale 
produse prin creșterea 
salariului minim pe economie 
care sunt estimate la 420.861 
mii ron 
- creșterea valorii TCP cu 12%= 
643.139 mii ron, reprezentând o 
creștere de 7,5% pentru a 
menţine raportul cheltuieli 
salariale/ cheltuieli totale =70% 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta fiind vag stabilită. 
Precizăm că trimiterea este 
eronată la Anexa nr.10/03, 
bugetul FNUASS pe anii 2013-
2018 fiind prevăzut în Anexa 
nr.10/01. 
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Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat 
PNL, Uioreanu Elena Ramona, 
deputat PNL 
 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 
 

Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

52.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Anexa nr. 10 / 
03 pagina 11,  6605 / 06 / 01  
Spitale generale 

Se propune majorarea 
bugetului cu suma de 
1.255.000  mii ron pentru 
creșterea bugetului spitalelor. 
 
 
Sursa de finanţare: 
 
Creșterea subvenţiilor de la 
bugetul de stat conform 
amendamentului nr 1. 
 
 Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat 
PNL, Uioreanu Elena Ramona, 
deputat PNL 
 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 

Motivaţie: 
 
Suma este necesara pentru: 
- acoperirea efectelor OUG 
70/2014 care sunt estimate la 
291.000 mii ron 
- acoperirea cresterilor salariale 
produse prin cresterea 
salariului minim pe economie 
care sunt estimate la 420.861 
mii ron 
- cresterea valorii TCP cu 12%= 
643.139 mii ron, reprezentând o 
creștere de 7,5% pentru a 
menţineraportul cheltuieli 
salariale/ cheltuieli totale =70% 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta fiind vag stabilită. 
Precizăm că trimiterea este 
eronată la Anexa nr.10/03, 
bugetul FNUASS pe anii 2013-
2018 fiind prevăzut în Anexa 
nr.10/01. 
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completările ulterioare. 
 

53.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Anexa nr. 10 / 
03 pagina 11,  6605 / 06 / 04 
 
Unităţi de recuperare a sănătăţii 
 

Se propune majorarea 
bugetului cu suma de 30.000 
mii ron creșterea ponderii 
serviciilor de recuperare. 
 
 
Sursa de finanţare: 
 
Creșterea subvenţiilor de la 
bugetul de stat conform 
amendamentului nr 1. 
 
 Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat 
PNL, Uioreanu Elena Ramona, 
deputat PNL 
 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 

Cresterea ponderii seriviciilor 
de recuperare va duce automat 
la scăderea zilelor de concediu 
medical și reintegrarea mai 
rapidă a persoanelor la locul de 
muncă. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta fiind vag stabilită. 
Amendamentul propus conduce 
la majorarea cheltuielilor 
bugetului FNUASS pe anul 
2015 și a subventiei primite de  
la bugetul de stat pentru 
echilibrare, ceea ce determină 
creșterea deficitului bugetar și 
nerespectarea țintei de deficit 
stabilită pe anul 2015. 
Precizăm că trimiterea este 
eronată la Anexa nr.10/03, 
bugetul FNUASS pe anii 2013-
2018 fiind prevăzut în Anexa 
nr.10/01. 
 

54.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa 3/26/02 Anexa nr. 10 / 
03 pagina 11,  6605 / 07  
 
Îngrijiri la domiciliu 
 

Se propune majorarea 
bugetului cu suma de 35.500 
mii ron pentru creșterea 
fondurilor privind îngrijirile la 
domiciliu. 
 
Sursa de finanţare: 
Creșterea subvenţiilor de la 

Dezvoltarea componentei de 
îngrijiri la domiciliu are ca 
principal scop reducerea 
spitalizărilor și degrevarea 
spitalelor de costurile aferente. 
Acest lucru se poate realiza 
doar dacă există metode 
alternative de tratament. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici o 
cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
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bugetul de stat conform 
amendamentului nr 1. 
 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Cristian Horia, deputat PNL, 
Crăciunescu Grigore, deputat 
PNL, Uioreanu Elena Ramona, 
deputat PNL 
 
Grupul Parlamentar al PNL 
Grupul Parlamentar al PDL 
 

 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

aceasta fiind vag stabilită. 
Amendamentul propus conduce 
la majorarea cheltuielilor 
bugetului FNUASS pe anul 
2015 și a subventiei primite de  
la bugetul de stat pentru 
echilibrare, ceea ce determină 
creșterea deficitului bugetar și 
nerespectarea țintei de deficit 
stabilită pe anul 2015. 
Precizăm că trimiterea este 
eronată la Anexa nr.10/03, 
bugetul FNUASS pe anii 2013-
2018 fiind prevăzut în Anexa 
nr.10/01. 

55.  Anexa nr. 3/26/02, cap. 6601, 
alin. 12 Ministerul Sănătăţii 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Sănătăţii, 
anexa  cu suma de : 
100.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Sănătăţii 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - construcţia Spitalului de 
Urgenta Cluj 
  -valoare – 100.000.000 lei 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului prevăzut 
în proiectul bugetului de stat pe 
anul 2015 se va utiliza pentru 
finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar. 
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56.  Ministerul Sănătăţii 
Anexa nr.3/26/29 Obiectiv nou 
de investiţii, Spitalul Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „Sfânta 
Maria” Iaşi 

Se propune alocarea sumei de 
10.000 mii lei pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii Spitalului Clinic de 
Urgenţă pentru Copii „Sfânta 
Maria” Iaşi 
 
 
Autori:  Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 deputati PNL Grigore 
Crăciunescu , Mugurel 
Cozmanciuc, Costel Alexe si 
Anton Dobos 

În structura actuală, clădirea 
spitalului nu corespunde 
normelor sanitare în vigoare 
pentru obţinerea autorizaţiei 
sanitare de funcţionare, precum 
şi a acreditării spitalului.  
Spitalul Clinic de Urgenţă 
pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi 
este cel mai important spital 
pentru copiii din Regiunea 
Nord-Est a României, 
acoperind 8 judeţe şi o 
populaţie de vârstă 0-18 ani, de 
peste 2 milioane de copii. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Propunem respingerea 
amendamentului deoarece 
responsabilitatea stabilirii 
prioritatilor in realizarea 
obiectivelor de investitii şi 
repartizarea fondurilor între 
proiectele înscrise în programul 
de investiţii revine ordonatorului 
principal de credite, potrivit Legii 
nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare,  iar 
sumele  stabilite pe destinaţiile 
din bugetul Ministerului 
Sănătăţii au fost dimensionate 
în  raport  cu sarcinile ce  îi 
revin  acestei  instituţii în  anul  
2015 
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1.  Anexa 3/27- Ministerul Culturii 
 
 
 
 

Suplimentarea  bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
1.000. mii lei pentru 
consolidarea şi reabilitarea  
Casei Celibidache, monument 
istoric din municipiul Roman, 
judeţul Neamţ 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  
 

Anul 2012 a fost declarat de 
UNESCO anul internaţional 
Sergiu Celibidache cu prilejul 
centenarului naşterii marelui 
dirijor în municipiul Roman, în 
casa clasificată ca monument 
istoric sub numele „Casa 
Celibidache”, care se află în 
proprietatea Primăriei 
Municipiului Roman. Odată 
consolidat şi reabilitat, această 
casă memorială poate deveni 
spaţiu de pelerinaj mondial şi 
un important brand turistic şi 
cultural naţional. 
Municipalitatea a investit deja 
150.000 de euro pentru 
achiziţionarea imobilului, iar 
proiectul este estimat la 
1.100.000 euro.  
Admis de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Finantelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

2.  Anexa 3/27- Ministerul Culturii Suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
2.000 mii lei pentru începerea 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social major 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
- la sursa de finanţare nu se 
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procedurilor de reabilitare a 
clădirii Muzeului de istorie, 
municipiul Botoşani, judeţul 
Botoşani. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
  
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  
 

Admis de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
 
 
 

precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Finantelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

3.  Anexa 03/27 Ministerul Culturii 
Cap. 6701 CULTURĂ, 
RECREERE ŞI RELIGIE 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
5.000 mii lei pentru finanţarea 
unor acţiuni culturale de 
maximă importanţă şi prestigiu, 
ce urmează să fie organizate în 
anul 2015, dintre care 
menţionăm: Festivalul 
Internaţional George Enescu, 
Festivalul Internaţional de 
teatru de la Sibiu, Festivalul 
Internaţional de film de la Cluj, 
etc. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 

Pornind de la premisa potrivit 
căreia cultura este cartea de 
vizită a unei naţiuni, iar fiecare 
leu investit în cultură este o 
investiţie cu efecte benefice pe 
termen lung, considerăm 
absolut necesară o alocare 
bugetară corespunzătoare 
pentru domeniul culturii. 
 
 Admis de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
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Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
Gigel-Sorinel Ştirbu, deputat 
PNL 
Maria-Andreea Paul, deputat 
PDL 
Mircea Cazan, deputat PNL  
Ioan Tămâian, deputat PNL 
Nicolae Neagu, senator PNL 

 
 
 

 
-fondurile alocate Ministerului 
Finantelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
sa în domeniu. 

4.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii 
Cap. 6701 CULTURĂ, 
RECREERE ŞI RELIGIE  
 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
9.000 mii lei pentru 
conservarea, reabilitarea şi 
punerea în valoare a 
monumentului istoric 
Sarmizegetusa Regia - 
Grădiştea de Munte, judeţul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
  
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
 
  

Cetăţile dacice din Munţii 
Orăştiei intrate în patrimoniul 
UNESCO încă din anul 1999 nu 
sunt puse în valoare suficient, 
având nevoie de investiţii 
masive. Acest monument de 
patrimoniu naţional şi  mondial 
a beneficiat din partea 
autorităţilor judeţene  de 
asigurarea unui sistem eficient 
de pază a sitului prin care au 
fost stopate actele de 
vandalism. În continuare, se 
impun alocări suplimentare de 
fonduri pentru punerea în 
valoare a acestui monument 
istoric, care să devină o atracţie 
turistică la standarde atinse de 
obiective similare din alte state. 
Statutul de sit UNESCO ne 
obligă la o implicare activă ca 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=280&cam=2&leg=2012
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stat, astfel încât să plasăm 
acest obiectiv pe harta turistică 
a lumii. De realizarea acestui 
proiect depinde şi dezvoltarea 
economică a judeţului 
Hunedoara şi a întregii regiuni. 
 
 Admis de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 

5.  Anexa 03/27 Ministerul Culturii 
 
6701/03/12 Consolidarea si 
restaurarea monumentelor 
istorice 
Propuneri 2015....23.688 mii lei 

Propunem creşterea sumelor 
alocate cu suma de 71.500 mii 
lei 
 
6701/03/12 Consolidarea si 
restaurarea monumentelor 
istorice.....95.188 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea unor cheltuieli ale 
unor ordonatori de credite cu 
suma totală de 71.500 mii lei, 
după cum urmează : 
 
Anexa 3/30 Agenţia Naţională 
de Integritate – reducerea 
cheltuielilor de capital cu 2500 
mii lei, respectiv a celor cu 
bunuri şi servicii cu 2000 mii lei 
 
5001 70 Cheltuieli de capital... 

Restaurarea şi consolidarea 
monumentelor istorice trebuie 
să constituie o prioritate 
naţională nu numai la nivel 
declarativ. 
Menţinerea acestui bun cultural 
este necesară pentru că odată 
pierdută, avuţia construită a 
naţiunii nu mai poate fi 
recuperată. 
De asemenea, precizăm că 
sumele diminuate menţionate la 
sursa de finanţare sunt cele 
corespunzând nivelurilor din 
2014 sau 2013, de când au 
cunoscut o creştere 
inexplicabilă. 
 
Admis de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului 
-fondurile alocate Agenţiei 
Naţională de Integritate si 
Serviciului Român de Informaţii 
au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 5 - 

2.458 mii lei  
5001 20  Titlul II Bunuri şi 
servicii ... 
8.462 mii lei  
 
Anexa 3/31 Serviciul Român de 
Informaţii reducerea cu 67.000 
mii lei a cheltuielilor de capital  
 5000 70 Cheltuieli de capital 
..71480 mii lei 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  Márton Arpád, deputat UDMR 
Erdei D.István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator 
UDMR 
Georgică Severin, senator PSD  

Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
 

6.  Anexa 03/27 Ministerul Culturii Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii cu 
suma de 4.500 mii lei, în 
vederea finanţării revistelor 
uniunilor de creatori din 
România, membre ale Alianţei 
Naţionale ale Uniunilor de 
Creatori, precum şi, în proporţie 
de 10% din această sumă, 
pentru finanţarea altor reviste şi 
publicaţii culturale finanţate de 
la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Culturii.   

Măsura vine în continuarea 
voinţei celor două Camere ale 
Parlamentului, care au votat 
legea cu privire la 
subvenţionarea revistelor de 
cultură reprezentative din 
România, lege care se află în 
curs de promulgare. 
 
 
Admis de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
 Autori:  Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
Varujan Vosganian, senator 
PNL 
 

Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
 

se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
 

7.  Anexa 03/27/02 Ministerul 
Culturii 

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu  suma de 
500 mii lei la Capitolul 71 
Investiţii.   
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  Alexandru Pereş - senator PD-
L 
Comisiile pentru cultură ale 
celor două Camere ale 
Parlamentului  

În anul 2018 se împlinesc 100 
de ani de la înfăptuirea Marii 
Uniri a Principatelor Române, 
iar prin realizarea Suma 
solicitată este necesară pentru 
realizarea lucrărilor la 
Monumentul Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918 
 
Admis de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
 

8.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii  
Consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice   

Suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 
1.014 mii lei pentru finanţarea, 

 Proiect în derulare, finanţat din 
surse locale 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
- la sursa de finanţare nu se 
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Programul Naţional de 
Restaurare a Monumentelor 
Istorice 

prin intermediul Institutului 
Naţional al Patrimoniului, a 
obiectivului REABILITARE 
MONUMENT CETATEA 
RAKOCZI  ÎN COM. GHIMEŞ-
FĂGET, JUD. BACĂU 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  Ionel Palăr - deputat PNL 
             Márton Arpád - deputat 
UDMR 

Admis de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
 
 
 
 
  

precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
 

9.  Anexa 3/27- Ministerul Culturii 
Capitolul 5010/ grupa 
51/titlul VI 
 
 

Alocarea din  bugetul 
Ministerului Culturii, suma de  2 
milioane lei Primăriei 
Municipiului Roman  pentru 
consolidarea şi reabilitarea  
Casei Celibidache din 
municipiul Roman, judeţul 
Neamț. 
 
Sursa de finanţare: Din 
bugetul Ministerului Culturii 
alocate pentru programul 
„Reabilitarea monumentelor 
istorice şi modernizarea 
instituţiilor publice de cultură din 
România 

Motivaţia amendamentului: 
    Anul 2012 a fost declarat de 
UNESCO anul internaţional 
Sergiu Celibidache cu prilejul 
centenarului naşterii marelui 
dirijor în municipiul Roman, în 
casa clasificată ca monument 
istoric sub numele  „Casa 
Celibidache” care se află în 
proprietatea Primăriei 
Municipiului Roman . 
Amenajarea acestui centru 
cultural și expozițional poate 
deveni spațiu de pelerinaj 
mondial și un important brand 
turistic și cultural național. 

 
Amendament respins de 
comisia de specialitate 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a lucrărilor 
de reabilitare la un astfel de 
obiectiv de investiții.  
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Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  Udrea Elena Gabriela,   
deputat neafiliat  
 

Municipalitatea a investit deja 
150.000 de euro pentru 
achiziționarea imobilului, iar 
proiectul este estimat la 
1.100.000 euro.  
 
 
Motivaţia respingerii: Nu se 
pot face alocări de sume din 
bugetul Ministerului Culturii 
către autorităţile locale 
 

10.  Ministerul Culturii 
Anexa 3/27/01 

Realocarea sumelor la nivelul 
bugetului Ministerului Culturii. 
Se alocă suma de 14.340 mii 
lei pentru obiectivul 
„Reabilitarea clădirii Muzeului 
de istorie, municipiul Botoşani” 
judeţul Botoşani. 
 
Obiectiv nou - demarare lucrari 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/27/5000/59/TITLUL 
XI ALTE CHELTUIELI 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 

Obiectiv de investii cu impact 
social major 
 
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
Motivaţia respingerii: Nu se 
pot face alocări de sume din 
bugetul Ministerului Culturii 
către autorităţile locale 
 

Amendament respins de 
comisia de specialitate 
  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a lucrărilor 
de reabilitare a unor obiective 
de investiții aflate în subordinea  
autorităților locale.  
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Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-Verginel 
GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
Deputat PP-DD Liliana MINCĂ 
 
Grupurile Parlamentare ale 
PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

11.  Ministerul Culturii 
Anexa nr. 3/27,  
Capitolul 6701 Cultură, recreere 
şi religie – Grupa/Titlu 70-
71/Paragraf 3 
 

Alocarea sumei de 2.400 mii 
RON pentru reabilitarea clădirii 
viitorului Muzeu Municipal Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuire în interiorul 
bugetului ministerului prin 
diminuarea cu 2.400 mii lei 
bugetului de la cap 6701/ grupa 
01/cheltuieli curente 
 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru, grup 
PP-DD 
 

 Este necesară reabilitatea 
clădirii viitorului Muzeu 
Municipal Iaşi care este 
prevăzut să funcţioneze într-o 
clădire monument istoric. 
 
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
 
Motivaţia respingerii: Nu se 
pot face alocări de sume din 
bugetul Ministerului Culturii 
către autorităţile locale 
 
 

Amendament respins de 
comisia de specialitate 
  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a lucrărilor 
de reabilitare a unor obiective 
de investiții aflate în subordinea  
autorităților locale. 

12.  Anexa 3/27/02/cap Se propune alocarea sumei de Motivaţie: suma este necesară Amendament respins de 
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5001/grupa51/art.01, Ministerul 
 Culturii   

135 mii lei pentru reabilitarea 
clădirii Uniunii Artiştilor Plastici 
Filiala Sibiu, strada Băii, nr. 10, 
jud. Sibiu 
 
 
Sursa de finanţare: Anexa 
3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01, Ministerul 
Culturii   
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
 Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, 
senator PNL Nicolae Neagu 

pentru reabilitarea clădirii UAP 
Sibiu şi repararea instalaţiei de 
încălzire centrală pentru 
desfăşurarea activităţii   în bune 
condiţii a artiştilor şi oferirea 
unui spaţiu de expunere pentru 
artiştii plastici 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
Motivaţia respingerii: Nu se 
pot face alocări de sume din 
bugetul Ministerului Culturii 
către autorităţile locale 
 

comisia de specialitate 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a lucrărilor 
de reabilitare a unor obiective 
de investiții aflate în subordinea  
autorităților locale. 

13.  Anexa 3/27/01 Ministerul 
Culturii 
6701, Cultură, recreere şi 
religie 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
66.000 mii lei pentru 
conservarea, reabilitarea și 
punerea în valoare a 
monumentului istoric 
Sarmizegetusa Regia- 
Grădiștea de Munte, județul 
Hunedoara. 
 
Sursa de finanţare: Anexa 
3/27/01 Ministerul Culturii 
6701, Cultură, recreere şi 
religie 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 

Cetățile dacice din Munții 
Orăștiei intrate în patrimoniul 
UNESCO încă din anul 1999 nu 
sunt puse în valoare suficient, 
având nevoie de investiții 
masive. 
Acest monument de patrimoniu 
național și  mondial a beneficiat 
din partea autorităților județene  
de asigurarea unui sistem 
eficient de pazã a sitului prin 
care au fost stopate actele de 
vandalism. 
În continuare se impun alocări 
suplimentare de fonduri pentru 

Amendament respins de 
comisia de specialitate 
 
Stabilirea prioritatilor in 
finantarea actiunilor si 
obiectivelor revine ordonatorului 
principal de credite.  
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arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  deputat PNL Bogdan Țîmpău, 
deputat PNL Carmen Hărău 

punerea în valoare a acestui 
monument istoric, care să 
devină o atracție turistică la 
standarde atinse de obiective 
similare din alte state. 
Statutul de sit UNESCO ne 
obligă la o implicare activă ca 
stat, astfel încât să plasăm 
acest obiectiv pe harta turistică 
a lumii. 
De realizarea acestui proiect 
depinde și dezvoltarea 
economică a județului 
Hunedoara și a întregii regiuni. 
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
Motivaţia respingerii: 
Necesitatea reformulării 
amendamentului 

14.  Capitolul 6701, Anexa 70,  
Ministerul Culturii 

Conservarea, reabilitarea şi 
punerea în valoare a 
monumentului istoric 
Sarmisegetuza Regia- 
Grădiştea de Munte, judeţul 
Hunedoara - 66 milioane lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Culturii prin 
reanalizarea priorităţilor. 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru creşterea numărului de 
turişti, fapt care va contribui la 
dezvoltarea zonei şi mărirea 
încasărilor la bugetul de stat.  
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 

Amendament respins de 
comisia de specialitate 
Stabilirea prioritatilor in 
finantarea actiunilor si 
obiectivelor revine ordonatorului 
principal de credite. 
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Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
Senator PNL Câmpeanu 
Mariana 
Senator  PNL Păran Dorin  
Deputat PNL Hărău Eleonora- 
Carmen 
Deputat PNL Ţâmpău  Radu 
Bogdan 

cultură şi media a Senatului 
 
Motivaţia respingerii: 
Comisiile au adoptat un 
amendament reformulat cu 
acelaşi subiect 
 
 

15.  Capitolul 6701 , Anexa 70, 
Ministerul Culturii 

Restaurarea Amfiteatrului şi 
Forului din Situl Arheologic 
Ulpia Traiana Sarmisegetuza, 
Comuna Sarmisegetusa, 
judeţul Hunedoara- 22 
milioane lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Culturii prin 
reanalizarea priorităţilor. 
  
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
Senator PNL Câmpeanu 
Mariana 
Senator  PNL Păran Dorin  
Deputat PNL Hărău Eleonora- 
Carmen 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru creşterea numărului de 
turişti, fapt care va contribui la 
dezvoltarea zonei şi mărirea 
încasărilor la bugetul de stat.  
 
  
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
Motivaţia respingerii: 

 
 
Amendament respins de 
comisia de specialitate 
 
Stabilirea prioritatilor in 
finantarea actiunilor si 
obiectivelor revine ordonatorului 
principal de credite. 
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Deputat PNL Ţâmpău  Radu 
Bogdan 

16.  Capitolul 6701 , Anexa 70, 
Ministerul Culturii 

Reabilitarea şi modernizarea 
Casei de Cultură Orăştie, 
judeţul Hunedoara- 5,3 
milioane lei. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Culturii prin 
reanalizarea priorităţilor. 
  
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
Senator PNL Câmpeanu 
Mariana 
Senator  PNL Păran Dorin  
Deputat PNL Hărău Eleonora- 
Carmen 
Deputat PNL Ţâmpău  Radu 
Bogdan 

Sumele solicitate sunt necesare 
pentru crearea unor condiţii 
civilizate de acces a populaţiei 
din zonă la manifestările 
culturale-educative care se pot 
organiza în cadrul Casei de 
Cultură.  
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
  
Motivaţia respingerii: Nu are 
temei legal, casa de cultură 
nefiind în administrarea 
Ministerului Culturii 
 

Amendament respins de 
comisia de specialitate 
  
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a lucrărilor 
de reabilitare și modernizare a  
caselor de cultură.  

17.  Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 
 
Ministerului Culturii   

Se propune alocarea sumei de  
54.000 mii lei pentru  
continuarea proiectului 
Filarmonicii Cluj Napoca 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 

Municipiul Cluj Napoca nu 
deţine în prezent nici un spaţiu 
pretabil desfăşurării activităţii 
Filarmonicii de Stat 
„Transilvania”, una dintre cele 
mai cunoscute şi apreciate 
instituţii de cultură din ţară. 
Proiectul este în derulare, 
trecând prin toate fazele de 
proiectare şi avizare. Este 
necesară începerea lucrărilor şi 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- sursa de finanţare nu este clar 
precizată, ceea ce contravine 
prevederilor art. 17, alin. (31) 
din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
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Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  Senator  PD-L Alin Tişe 
 

edificarea unui sediu pentru  
această instituţie. Acest lucru 
va conduce şi la economii la 
bugetul judeţului, care plăteşte 
de ani de zile sume exorbitante 
pentru  a asigură cadru de 
desfăşurare a concertelor. 
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
Motivaţia respingerii: 
Motivaţia respingerii: Nu are 
temei legal, filarmonica nefiind 
în administrarea Ministerului 
Culturii 

urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
 

18.  Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 

Se propune alocarea sumei de 
15.000 mii lei pentru   
Construirea unui complex 
cultural-artistic şi de 
conferinţe in municipiul Cluj 
Napoca 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 

Construirea unui complex 
cultural-artistic şi de conferinţe 
care să găzduiască evenimente 
culturale, în care să-şi 
desfăşoare activitatea operatorii 
culturali din Cluj-Napoca şi care 
să ofere spaţiu de 
creaţie şi expunere artiştilor. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii  la 
Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma 
de 15.000 mii lei 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- sursa de finanţare nu este clar 
precizată, ceea ce contravine 
prevederilor art. 17, alin. (31) 
din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
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arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  Senator  PD-L Alin Tişe  

Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
Motivaţia respingerii: Nu are 
temei legal, viitorul complex 
nefiind în administrarea 
Ministerului Culturii 

 

19.  Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 

Se propune alocarea sumei de 
1.000 mii lei pentru   proiectul 
Cluj Napoca – Capitala 
Europeana a Tineretului in 
2015 Napoca – Capitala 
europeana a Tineretului 2015  
 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  Senator  PD-L Alin Tişe 
 

Cluj Napoca a câştigat 
competiţia internaţională pentru  
organizarea, in anul 2015, a 
manifestarilor Capitala 
Europeana a Tineretului. În 
vederea pregătirii manifestarilor 
trebuie alocate sume care să 
permită organizarea 
evenimentelor dedicate acestui 
an, astfel încat municipiul să 
devina un adevarat vector 
pentru  cultura şi turismul din 
zona şi chiar naţional. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii  la 
Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma 
de 1.000 mii lei 
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- sursa de finanţare nu este clar 
precizată, ceea ce contravine 
prevederilor art. 17, alin. (31) 
din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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cultură şi media a Senatului 
 
Motivaţia respingerii: Cluj-
Napoca nu este singurul oraş 
care candidează la titlul de 
Capitală Europeană a 
Tineretului 

20.  Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 

Se propune alocarea sumei de 
4.500 mii lei pentru   proiectul  
Cluj-Napoca – Capitală 
Culturală Europeană 2021 
 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  Senator  PD-L Alin Tişe 
 

În anul 2021 România va fi 
gazda uneia dintre cele 2 
Capitale Culturale Europene. 
Cluj Napoca candidează pentru 
titlul de Capitala Culturală 
Europeană 2021. În vederea 
pregatirii evenimentului şi 
manifestărilor incluse trebuie 
alocate sume care sa permită 
organizarea evenimentelor 
dedicate acestui an, astfel încat 
municipiul să devjină un 
adevarat vector pentru  cultura 
şi turismul din zona şi să 
reprezinte România la un nivel 
ridicat. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii  la 
Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma 
de 4.500 mii lei 
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
- sursa de finanţare nu este clar 
precizată, ceea ce contravine 
prevederilor art. 17, alin. (31) 
din Legea privind finanţele 
publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
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cultură şi media a Senatului 
 
Motivaţia respingerii: Cluj-
Napoca nu este singurul oraş 
care candidează la titlul de 
Capitală Culturală Europeană 

21.  Anexa nr. 3/ 27 / 02 
 
 
Ministerul Culturii 

Alocarea sumei de 500 mii lei 
din bugetul Ministerului Culturii 
pentru proiectarea realizării 
obiectivului de investiţii 
”Monumentul Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918” Municipiul 
Alba-Iulia, judeţul Alba. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Culturii pe anul 
2015 

 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  senator Alexandru Pereş 
Grupul Parlamentar al PDL  
din Senatul României 

 În anul 2018 se împlinesc 100 
de ani de la înfăptuirea Marii 
Uniri a Principatelor Române, 
iar prin realizarea 
„Monumentului Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918” se 
doreşte marcarea cum se 
cuvine a acestui eveniment. 

 
Respins de Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 

 
Motivaţia respingerii: 

Amendament reformulat de 
Comisii 

 

Amendament respins de 
comisia de specialitate 
 
Stabilirea prioritatilor in 
finantarea actiunilor si 
obiectivelor revine ordonatorului 
principal de credite. 

22.  Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional, anexa 
3/27 cu suma de :  
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 -sustinere activitate Societatea 
Culturala Avram Iancu,  
-valoare 20.000 lei 
 
- reparare Cămin Cultural, sat 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat nu 
exista baza legală pentru 
finantarea unor astfel de lucrări 
din bugetul Ministerului Culturii.  
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- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
  

Aiton, comuna Aiton, judeţul 
Cluj. 
-valoare 20.000 lei 
 
- reparare Cămin Cultural, sat 
Rediu, comuna Aiton, judeţul 
Cluj. 
-valoare 20.000 lei 
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
Motivaţia respingerii: Nu are 
temei legal, instituţiile nefiind în 
subordinea Ministerului Culturii 

 

23.  Ministerul Culturii  
 
Anexa 3/27 
Cap 6701/ Cultură, recreere şi 
religie – Grupa/Titlu 70-
71/Paragraf  14 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii 
RON pentru Centrul de cultură 
contemporană – Muzeul Poştei 
Vechi, Municipiul Călăraşi, jud. 
Călăraşi. 
  
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în interiorul 
bugetului ministerului prin 
diminuarea cu 500 mii ron a 
bugetului de la cap 6701/ grupa 
01/cheltuieli curente 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 

Solicităm această sumă pentru 
restaurare, consolidare şi 
amenajare Centrul de cultură 
contemporană – Muzeul Poştei 
Vechi. 
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
Motivaţia respingerii: Nu are 
temei legal, instituţia nefiind în 
subordinea Ministerului Culturii 
 

Amendament respins de 
comisia de specialitate 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
exista bază legala pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii a unui astfel 
de obiectiv.  
 De asemenea, nici sursa de 
finanţare propusa nu poate fi 
avută în vedere întrucât o 
reprezintă bugetul aceluiaşi 
minister, fără a se preciza titlul 
de cheltuieli de la care ar urma 
să se efectueze redistribuiri. 
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masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
Deputat Dragomir Maria,  
Grup PP-DD 

24.  Anexa 3/27 Ministerul Culturii 
/Capitol 6701 Cultură, recreere 
şi religie /Subcapitol 03 Servicii 
culturale/Paragraf 12/Titlul XIX 
Plăţi efectuate în anii 
precedenţi şi recuperate în anul 
curent/Art. 01 Consolidarea şi 
restaurarea monumentelor 
istorice 

Majorarea cu 1.500 mii lei din 
buget pentru reabilitarea şi 
amenajarea Bisericii Adormirea 
Maicii Domnului  (lăcaş de cult 
monument istoric) din comuna 
Proviţa de Sus, judeţul 
Prahova. 
Sursa de finanţare: se 
propune diminuarea sumei 
prevăzute la Capitolul 
5001/Titlul VI Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 
  Roberta Anastase, deputat 
PDL 
 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Biserica face parte din 
patrimoniul arhitectonic din 
judeţul Prahova, aparţinând 
fostului schit Proviţa. Lăcaşul a 
fost ridicat în anul 1629. Din 
cauza deselor cutremure ce au 
loc în zonă, biserica a fost grav 
avariată şi de atunci se află în 
proces de reabilitare. Totodată, 
unul din obiectivele Ministerului 
Culturii, asumat prin programul 
de guvernare 2013-2016, este 
finalizarea şi punerea în valoare 
a monumentelor istorice. Din 
aceste considerente, se 
propune admiterea acestui 
amendament. 
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
 
Motivaţia respingerii: Conform 
rezultatului votului dat de 
Comisii 

Amendament respins de 
comisia de specialitate 
 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât nu 
există bază legală pentru 
finanţarea din bugetul 
Ministerului Culturii, a 
lăcașurilor de cult.  

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/29 Ministerul Public 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Ministerul Public 
Anexa 3/29 /DNA 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 13.500 
mii lei pentru realizarea 
obiectivelor asumate de DNA.  
 
Autori: Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 
Marinică Dincă, senator PDL 
Constantin Dascălu, Dănuţ 
Culeţu, deputaţi PDL 
 
Grupurile parlamentare PDL 
din Camera Deputaţilor și 
Senat 
 

Această sumă este necesară 
pentru realizarea obiectivelor 
asumate de DNA pe anul 2015, 
având în vedere că pe anul 
2014 a obţinut rezultate foarte 
bune, inclusiv în aducerea la 
bugetul de stat a sumei de 
500.000.000 Euro. 
 
Sursa de finanţare: 
 Fondul de rezerva al 
guvernului. 
 
RESPINS de Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 

S-a respins prin vot. 
Se propune respingerea 
amendamentului intrucat  sursa 
de finanţare nu poate fi avută în 
vedere , deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului înscris în proiectul 
de buget pe anul 2013 se va 
utiliza pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

2.  Ministerul Public 
Anexa 3/29 

Se suplimentează bugetului 
Ministerului Public, cu suma de 
3.000 mii lei ce urmează a fi 
alocate desfașurării în 
condiţii normale a activitatii 
Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie.  
 
 
Autori: Comisia Juridică,  

Se solicită admiterea 
amendamentului întrucât 
specificul activităţii Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie 
presupune alocarea unor 
resurse financiare 
corespunzătoare, care să 
asigure identificarea la timp a  
tuturor faptelor de corupţie  și 
recuperarea intregului 

S-a respins prin vot. 
Se propune respingerea 
întrucât sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece fondurile 
alocate Ministerului Finanțelor 
Publice au fost dimensionate în 
concordanţă cu atribuţiile, 
obiectivele şi politica sa în 
domeniu. 
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de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 
Valeria Diana Schelean, 
Dănuţ Culeţu, deputaţi PDL 
 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

prejudiciu cauzat prin acestea 
statului român.  
 
Sursa de finanţare:  
- se diminuează bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
Anexa 3/16/01/5000/29 Titlul XI 
Alte cheltuieli 
 
RESPINS de Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 

3.  Ministerul  Public 
 
Anexa nr. 3/29 
Cap 5000 
 

Propun majorarea bugetului 
Ministerului Public cu 392.000 
mii lei de la 707.889 mii lei la 
1.100.000 mii RON. 
 
Autori: Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 
Deputat Tudor Ciuhodaru, 
Grup PP-DD 
Deputat Daniel Fenechiu, 
Grup PP-DD 

Necesitatea finanţării 
cheltuielilor aferente prevenirii, 
descoperirii şi combaterii 
corupţiei la toate nivelurile, 
având în vedere că DNA, prin 
activitatea sa, contribuie la 
reducerea corupţiei, în sprijinul 
unei societăţi democratice 
apropiate de valorile europene. 
 
   Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire între instituţii 
din bugetul de stat. 
RESPINS de Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 

S-a respins prin vot. 
Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 

- sursa de finanţare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece nu este clar precizată, 
ceea ce contravine prevederilor 
art. 138, alin. (5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
căruia „nicio cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără 
stabilirea sursei de finanţare”. 

 



 

 

ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/30 Agentia Nationala de Integritate 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/30 Agenţia Naţională 
de Integritate 
5001 70 Cheltuieli de capital... 
4958  mii lei  
5001 20  Titlul II Bunuri şi 
servicii ... 
10.462 mii lei 

Propunem diminuarea sumelor 
alocate cu aceste destinaţii cu 
2500, respectiv 2000 mii lei 
 
5001 70 Cheltuieli de capital... 
2.458 mii lei  
5001 20  Titlul II Bunuri şi 
servicii ... 
8.462 mii lei 
 
Autori: Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 
Márton Arpád, deputat UDMR 
Erdei D.István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator 
UDMR 

Reducerea sumelor s-a realizat 
în concordanţă cu alocările din 
anii trecuţi, iar cu sumele astfel 
economisite poate fi majorată 
suma pentru programul 
Consolidarea si restaurarea 
monumentelor istorice, program 
prioritar pentru prezervarea 
moştenirii culturale naţionale. 
 
RESPINS de Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 
 

S-a respins prin vot. 
Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
fondurile alocate Agenției 
Naționale de Integritate au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele specifice 
instituției pentru anul 2015 . 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/35 Ministerul Economiei, Comertului si Turismului 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Ministerul Economiei/Capitolul 
8601 Grupa/Titlul 55 “TITLUL 
VII ALTE 
TRANSFERURI”/Articol 01 “A. 
Transferuri interne”, Alineat 48 
“Finanţarea proiectelor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare” 
Execuţie Preliminată 2014 
400 
Propuneri 2015 
15.507 
Creştere/descreştere 
2015/2014 
3.776,75 

Execuţie Preliminată 2014 
400 
 
Propuneri 2015 
4.789 
 
Creştere/descreştere 
2015/2014 
1.097,25 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Şerban Constantin Valeca -  
Senator PSD 
 

Nu este justificată o creştere cu 
3.776,75 % a finanţării în 2015 
faţă de 2014. 
Se diminuează finanţarea cu 
10.718 mii lei şi se redistribuie 
în cadrul aceluiaşi 
capitol/subcapitol/paragraf/grup
a/titlul de la alineatul 48 
“Finanţarea proiectelor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare” 
la alineatul 49 “Transferuri 
pentru finanţarea cercetării in 
domeniul economic”. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucat : 
Potrivit prevederilor art. 47(8) 
din  Legea nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
și  completarile  ulterioare,   
virările de  credite bugetare între 
celelalte subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare, care nu 
contravin dispoziţiilor  legiilor 
bugetare anuale, sunt în 
competenţa fiecărui ordonator 
principal de credite, pentru 
bugetul propriu şi bugetele 
instituţiilor subordonate, şi se 
pot efectua în limita a 20% 
cumulat la nivelul unui an din 
prevederile capitolului bugetar, 
aprobate prin legea bugetară 
anuală la nivelul ordonatorului 
principal de credite, cu cel puţin 
o lună înainte de angajarea 
cheltuielilor. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

2.  Ministerul Economiei/Capitolul 
8601 Grupa/Titlul 55 “TITLUL 
VII ALTE 
TRANSFERURI”/Articol 01 “A. 
Transferuri interne”, Alineat 49 
“Transferuri pentru finanţarea 
cercetării în domeniul 
economic”. 
Realizări 2013 
59.500 
Execuţie Preliminată 2014 
65.879 
Propuneri 2015 
58.282 
Creştere/descreştere 
2015/2014 
-11.53 
 

Realizări 2013 
59.500 
 
Execuţie Preliminată 2014 
65.879 
 
Propuneri 2015 
69.000 
 
Creştere/descreştere 
2015/2014 
4,74 
 
Sursa de finantare: 
- prin redistribuire in cadrul 
aceluiaşi 
capitol/subcapitol/paragraf/grup
a/titlul de la alineatul 48 
“Finantarea proiectelor de 
cercetare-dezvoltare şi inovare” 
la alineatul 49 “Transferuri 
pentru finanţarea cercetării in 
domeniul economic”. 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 

Programul anual de cercetare 
pentru anul 2015 a fost aprobat 
de Departamentul pentru 
Energie din cadrul Ministerului 
Economiei la valoarea de 
69.000 mii lei şi finanţarea 
acestuia va asigura: 
-funcţionarea în condiţii de 
securitate nucleară a 
Reactorului nuclear TRIGA; 
-suportul tehnic şi stiinţific 
pentru CNE Cernavodă şi in 
perspectivă pentru construirea 
Unităţilor III şi IV; 
-continuarea lucrărilor de 
cercetare pentru dezvoltarea 
reactorilor nucleari de generaţie 
IV in cadrul proiectului 
european ALFRED; 
-dezvoltarea de noi tehnologii 
de tratare a deşeurilor 
radioactive. 
 
 Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 

 Se propune respingerea 
amendamentului  întrucat : 
Potrivit prevederilor art. 47(8) 
din  Legea nr.500/2002 privind 
finantele publice, cu modificarile 
și  completarile  ulterioare,   
virările de  credite bugetare între 
celelalte subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare, care nu 
contravin dispoziţiilor  legiilor 
bugetare anuale, sunt în 
competenţa fiecărui ordonator 
principal de credite, pentru 
bugetul propriu şi bugetele 
instituţiilor subordonate, şi se 
pot efectua în limita a 20% 
cumulat la nivelul unui an din 
prevederile capitolului bugetar, 
aprobate prin legea bugetară 
anuală la nivelul ordonatorului 
principal de credite, cu cel puţin 
o lună înainte de angajarea 
cheltuielilor. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Şerban Constantin Valeca - 
Senator PSD 
 

energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

3.  Ministerul Economiei 
Anexa 3/35 

Realocarea sumelor în cadrul 
bugetului Ministerului 
Economiei cu suma de 5.100 
mii lei pentru realizarea 
obiectivului „Aducţiune şi 
distribuţie gaze naturale în 
oraşul Săveni” judeţul Botoşani. 
 
Obiectiv nou - demarare lucrari 
 
Oraş Săveni 
Judeţul Botoşani 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/35/5001/01/ 
Cheltuieli curente 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social şi economic 
major. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister . 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   
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crt. 
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energie din cadrul Senatului 
Deputat PDL Cristian-
Constantin ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-
Verginel GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-
Florentina ANUŞCA 
ŢURCANU 
Senator PNL Viorel 
GRIGORAŞ 
 
Grupurile Parlamentare ale 

PDL şi PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

4.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Titlul VIII Alte Transferuri/ 
Articol 01 A. Transferuri interne/ 
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării 
de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Majorarea cu suma de 3.000 
mii lei a Programului de 
creştere a  competitivităţii 
produselor industriale. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 

Majorarea sumei pentru acest 
program înseamnă susţinerea 
proiectelor  româneşti în  
competiţia de pe pieţele 
internaţionale. Sprijinul este 
acordat inclusiv IMM-urilor care 
activează în industria extractivă 
şi prelucrătoare, pentru a le 
permite să se dezvolte şi să 
creeze noi locuri de muncă.  
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 

  Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister .Menționăm totodată 
că potrivit prevederilor legii 
500/2002, privind finanțele 
publice, cu modificarile și 
completarile ulterioare 
proiectele legilor bugetare 
anuale se elaborează de către 
Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
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crt. 
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Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 
 

buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   

5.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Titlul VIII Alte Transferuri/ 
Articol 01 A. Transferuri interne/ 
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării 
de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Majorarea cu suma de 470 mii 
lei a Programului naţional de 
înfiinţare şi dezvoltare de 
incubatoare tehnologie şi de 
afaceri. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 

Majorarea sumei pentru acest 
program înseamnă sprijinirea 
dezvoltării firmelor aflate la 
început de activitate pentru a le 
creşte şansele de a face faţă 
mediului concurenţial. Prin 
acest program cresc 
perspectivele firmelor de a 
deveni profitabile şi de a 
supravieţui pe termen lung, 
ceea ce conduce implicit la 
crearea de noi locuri de muncă. 
În plus, este posibilă creşterea 
numărului de locuri de muncă şi 
dezvoltarea economică a 
regiunilor-ţintă. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 

Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister .Menționăm totodată 
că potrivit prevederilor legii 
500/2002, privind finanțele 
publice, cu modificarile și 
completarile ulterioare 
proiectele legilor bugetare 
anuale se elaborează de către 
Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   
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PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 
 
 

6.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Titlul VIII Alte Transferuri/ 
Articol 01 A. Transferuri interne/ 
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării 
de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Majorarea cu suma de 7.000 
mii lei a Programului pentru 
dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale în rândul 
tinerilor şi facilitarea accesului 
acestora la finanţare - START. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice  
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 

Majorarea sumei pentru 
dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale conduce la 
reducerea numărului de şomeri 
în rândul tinerilor, crearea de 
locuri de muncă, creşterea 
veniturilor bugetare pe termen 
mediu şi lung, stimularea 
creşterii economice, 
recuperarea decalajului de 
standard de viaţă faţă de restul 
ţărilor din UE.   
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 

 Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister  
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
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şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
 

energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   

7.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Titlul VIII Alte Transferuri/ 
Articol 01 A. Transferuri interne/ 
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării 
de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Majorarea cu suma de 1.039 
mii lei a Programului de 
dezvoltare şi modernizare a 
activităţilor de comercializare a 
produselor şi serviciilor de 
piaţă. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 

Majorarea sumei pentru acest 
program conduce la crearea de 
locuri de muncă, creşterea 
veniturilor bugetare pe termen 
mediu şi lung, stimularea 
creşterii economice, 
recuperarea decalajului de 
standard de viaţă faţă de restul 
ţărilor din UE.  

 
Respins de Comisia pentru 

politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 

Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 

administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 

energie din cadrul Senatului 
 

Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister .  Menționăm totodată 
că potrivit prevederilor legii 
500/2002, privind finanțele 
publice, cu modificarile și 
completarile ulterioare 
proiectele legilor bugetare 
anuale se elaborează de către 
Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   



 
 
Nr. 
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  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

8.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Titlul VIII Alte Transferuri/ 
Articol 01 A. Transferuri interne/ 
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării 
de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Majorarea cu suma de 10.000 
mii lei pentru Stimularea 
exportului. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

Majorarea sumei pentru acest 
program conduce la crearea de 
locuri de muncă, creşterea 
veniturilor bugetare pe termen 
mediu şi lung, creşterea 
competitivităţii produselor de 
export româneşti pe pieţele 
internaţionale, stimularea 
creşterii economice,  
recuperarea decalajului de 
standard de viaţă faţă de restul 
ţărilor din UE.  
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

  Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   

9.  Anexa 3/35 Ministerul Majorarea cu suma de 4.000 Majorarea sumei pentru  Se propune respingerea 
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Economiei/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Titlul VIII Alte Transferuri/ 
Articol 01 A. Transferuri interne/ 
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării 
de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

mii lei a Programului pentru 
stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor 
aparţinând întreprinzătorilor 
tineri. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării microîntreprinderilor 
aparţinând întreprinzătorilor 
tineri conduce la reducerea 
numărului de şomeri în rândul 
tinerilor, crearea de locuri de 
muncă, creşterea veniturilor 
bugetare pe termen mediu şi 
lung, stimularea creşterii 
economice, recuperarea 
decalajului de standard de viaţă 
faţă de restul ţărilor din UE.   
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 
 

amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   

10.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 

Majorarea cu suma de 6.115 
mii lei a Programului Mihail 
Kogălniceanu pentru 

Majorarea sumei pentru 
programul dedicat finanţării 
IMM-urilor conduce la crearea 

 Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică capitolul 
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comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Titlul VIII Alte Transferuri/ 
Articol 01 A. Transferuri interne/ 
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării 
de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

întreprinderi mici şi mijlocii. 
 
 
Sursa de finanţare: sumele 
alocate pentru cheltuielile cu 
bunuri şi servicii în cadrul 
Ministerului Economiei.   
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 
 

de locuri de muncă, creşterea 
veniturilor bugetare pe termen 
mediu şi lung, stimularea 
creşterii economice, 
recuperarea decalajului de 
standard de viaţă faţă de restul 
ţărilor din UE.   
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
  

bugetar     din care se aloca 
suma menționata. 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   

11.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Titlul VIII Alte Transferuri/ 
Articol 01 A. Transferuri interne/ 
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării 
de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării 

Majorarea cu suma de 6.115 
mii lei a Programului Mihail 
Kogălniceanu pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii. 
 
Sursa de finanţare: sumele 
alocate pentru cheltuielile cu 
bunuri şi servicii în cadrul 
Ministerului Economiei.   

Majorarea sumei pentru 
programul dedicat finanţării 
IMM-urilor conduce la crearea 
de locuri de muncă, creşterea 
veniturilor bugetare pe termen 
mediu şi lung, stimularea 
creşterii economice, 
recuperarea decalajului de 
standard de viaţă faţă de restul 

Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică capitolul 
bugetar     din care se aloca 
suma menționata. 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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întreprinderilor mici şi mijlocii  
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

ţărilor din UE.   
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   

12.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 8701 Alte 
acţiuni economice/ Subcapitol 
04 Turism 

Majorarea cu suma de 79 mii lei 
pentru Marketing şi promovare 
turistică. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 

Majorarea sumei pentru 
promovarea turistică va 
conduce la crearea de locuri de 
muncă şi dezvoltarea 
potenţialului României ca 
destinaţie turistică.  
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 

Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL 

administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   

13.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 5001 
Cheltuieli – Buget de stat/ 
Grupa 56/ Titlul VIII Proiecte cu 
finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
(FEN) postaderare /Articol 22 
Transferuri din bugetul de stat 
către ONG-uri, societăţi 
comerciale, instituţii publice 
finanţate 
parţial sau integral din venituri 
proprii şi alţi beneficiari de drept 
public sau privat necesare 
susţinerii derulării proiectelor 
finanţate din FEN postaderare 
 
 
 
 

Majorarea cu suma de 354.300 
mii lei pentru Transferuri din 
bugetul de stat către ONG-uri, 
societăţi comerciale, instituţii 
publice finanţate parţial sau 
integral din venituri proprii şi alţi 
beneficiari de drept public sau 
privat necesare susţinerii 
derulării proiectelor finanţate 
din FEN postaderare. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 

Majorarea cofinanţării 
proiectelor din fonduri europene 
înseamnă sprijinirea medului de 
afaceri, dezvoltarea de firme 
noi, crearea de locuri de muncă 
şi stimularea creşterii 
economice.   
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
 
 Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   
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Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

14.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/Capitol 5001 
Cheltuieli - Buget de stat/ 
Grupa 40 Titlul IV Subvenţii/ 
Articol 13 Susţinerea exportului, 
a mediului de afaceri şi a 
tranzacţiilor internaţionale. 

Majorarea cu suma de 13.000 
mii lei pentru Susţinerea 
exportului, a mediului de afaceri 
şi a tranzacţiilor internaţionale. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice  
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă prin 
susţinerea mediului de afaceri 
şi a exporturilor, cu impact 
pozitiv pe termen mediu şi lung 
asupra veniturilor la bugetul de 
stat. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   

15.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 5001 

Majorarea cu suma de 4.700 
mii lei a cheltuielilor de capital.  

Se solicită majorarea 
cheltuielilor de capital având în 

Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
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Cheltuieli – Buget de stat/ 
Grupa 70 Cheltuieli de capital  

  
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice  
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

vedere necesitatea susţinerii 
mediului privat şi îndeosebi a 
IMM-urilor, ca urmare a 
aportului semnificativ al 
acestora la crearea de locuri de 
muncă şi stimularea creşterii 
economice. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   

16.  Anexa nr.3/35/02b Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru Întreprinderi mici şi 
mijlocii, Mediul de afaceri şi 
Turism/ Capitol 5001 Total 
Buget de stat/ Grupa 51 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ Articol 02 
Transferuri de capital/ Alineat 

Majorarea cu suma de 900 mii 
lei a transferurilor  de la bugetul 
de stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor 
de investiţii în turism.  
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 

Se solicită majorarea având în 
vedere că va conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
dezvoltarea potenţialului 
României ca destinaţie turistică 
şi creşterea veniturilor bugetare 
pe termen mediu şi lung. În 
plus, este posibilă creşterea 
numărului de locuri de muncă şi 

Se propune respingerea 
amendamentului   întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister 
Menționăm totodată că potrivit 
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21 Transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor 
de investiţii în turism 

5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

dezvoltarea economică a 
regiunilor-ţintă. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
  

prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   

17.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 5001 
Cheltuieli – Buget de stat/ 
Grupa 70 Cheltuieli de capital 

Majorarea cu suma de 500 mii 
lei pentru înfiinţarea Institutului 
pentru Competitivitate CoNaCo, 
după modelul Consiliului Fiscal. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice  
 
Autori: Comisia pentru politică 

Se solicită majorarea cu suma 
necesară pentru înfiinţarea 
CoNaCo având în vedere 
necesitatea  elaborării 
Strategiei Naţionale de 
Competitivitate România 2020 
şi a unei abordări unitare, 
strategice şi focalizate a 
competitivităţii româneşti.  
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt:  
- nu există baza legala de 
finanțare    
Potrivit Legii nr. 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare, nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în bugetele  
ordonatorilor principali de 
credite  şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 



 
 
Nr. 
crt. 
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economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

pentru respectiva cheltuială. 

18.  Anexa nr.3/35/02b Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru Întreprinderi mici şi 
mijlocii, Mediul de afaceri şi 
Turism/ Capitol 5001 Total 
buget de stat/ Grupa 70 
Cheltuieli de capital 

Majorarea cu suma de 40.000 
mii lei pentru crearea şi 
funcţionarea unui centru care 
să permită delocalizarea şi 
asamblarea de produse în 
România prin folosirea portului 
Constanţa, ca poartă de intrare.  
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice. 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Se solicită majorarea cu suma 
necesară pentru centrul care să 
permită delocalizarea şi 
asamblarea de produse având 
în vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
dezvoltarea capacităţii de re-
export a României şi 
valorificarea poziţiei strategice a 
ţării noastre ca punct de 
legătură între principalele căi de 
transport.  Măsura are impact 
pozitiv asupra creşterii 
economice. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional 
de Competitivitate desfăşurate 
la nivelul Guvernului României 
cu reprezentanţii mediului 

 Se respinge propunerea 
amendamentului întrucât : 
Potrivit Hotararii Parlamentului 
Romaniei nr. 44/2014 privind 
modificarea structurii si 
compozitiei  politice  a  
Guvernului  Romaniei  a fost  
publicata  in  Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 911  din  15 
decembrie 2014,  se  
desfiinteaza postul de membru 
al Guvernului al ministrului 
delegat pentru intreprinderi mici 
si mijlocii, mediul de afaceri si 
turism 
- nu există baza legala de 
finanțare    
Potrivit Legii nr. 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
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economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

public, privat şi academic în 
perioada              oct.-dec. 
2011. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

ulterioare, nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în bugetele  
ordonatorilor principali de 
credite  şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
  

19.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 5001 
Cheltuieli – Buget de stat/ 
Grupa 70 Cheltuieli de capital 

Majorarea cu suma de 2.500 
mii lei pentru instituirea 
mediatorului de credite pentru 
IMM-uri, la nivelul fiecărui judeţ. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 

Se solicită majorarea cu suma 
necesară pentru instituirea 
mediatorului de credite pentru 
alinierea la practica europeană, 
sprijinirea mediului privat şi 
îndeosebi a IMM-urilor şi 
crearea de noi locuri de muncă. 
Măsura a fost stabilită ca 
prioritară pentru economia 
românească în cadrul discuţiilor 
Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 

  Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care 
se solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui 
minister 
Menționăm totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finanțele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 18 - 

 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada 
oct.-dec. 2011. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
  

de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, a priorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor de cheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 
principali de credite.   

20.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 5001 
Cheltuieli – Buget de stat/ 
Grupa 70 Cheltuieli de capital 

Majorarea cu suma de 10.000 
mii lei pentru crearea unui 
centru de afaceri de export care 
să permită firmelor să obţină 
competenţele necesare pentru 
intrarea pe pieţele externe cu 
sprijinul universităţilor. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 

Se solicită majorarea având în 
vedere că măsura vine în 
sprijinul firmelor exportatoare şi 
conduce la creşterea 
competitivităţii economiei 
româneşti, generând noi locuri 
de muncă. În plus, stabileşte 
conexiunea între mediul 
academic şi cel privat. Măsura 
a fost stabilită ca prioritară 
pentru economia românească 
în cadrul discuţiilor Consiliului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt:  
nu există baza legala de 
finanțare    
Potrivit Legii nr. 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare, nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în bugetele  
ordonatorilor principali de 
credite  şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 19 - 

5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

Naţional de Competitivitate 
desfăşurate la nivelul 
Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada                
oct.-dec. 2011. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
  

dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
 

21.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 5001 
Cheltuieli – Buget de stat/ 
Grupa 70 Cheltuieli de capital 

Majorarea cu suma de 3.000 
mii lei pentru crearea unui 
centru de distribuţie, asamblare 
şi re-export pentru Europa 
Centrală şi de Est. 
  
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 

Se solicită majorarea având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
dezvoltarea capacităţii de re-
export a României şi 
valorificarea poziţiei strategice a 
ţării noastre ca punct de 
legătură între principalele căi de 
transport.  Măsura are impact 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt:  
nu există baza legala de 
finanțare    
Potrivit Legii nr. 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare, nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în bugetele  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 20 - 

Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

pozitiv asupra creşterii 
economice.  
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
  

ordonatorilor principali de 
credite  şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
 

22.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei/ Capitol 5001 
Cheltuieli – Buget de stat/ 
Grupa 40 Titlul IV Subvenţii/ 
Articol 13 Susţinerea exportului, 
a mediului de afaceri şi a 
tranzacţiilor internaţionale 

Majorarea cu suma de 100.000 
mii lei pentru dezvoltarea şi 
implementarea de  programe şi 
campanii de promovare a 
brandurilor româneşti pentru 
sectoarele, regiunile de 
dezvoltare şi operatorii 
economici cu potenţial ridicat 
de export. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 

Se solicită majorarea având în 
vedere că măsura stimulează 
creşterea economică pe termen 
lungă, creşte competitivitatea 
României şi conduce la crearea 
de locuri de muncă.  
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 

Se respinge propunerea de 
amendament întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 21 - 

curente ;i grupa 51 Transferuri 
ale administratiei publice 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
  

Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor decheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 

23.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 
turism/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Alte transferuri/ Articol 01 
Transferuri interne/ Alineat 16 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Majorarea cu suma de 15.000 
mii lei pentru acordarea de 
subvenţii angajatorilor care 
încadrează în muncă şomeri în 
vârstă de peste 45 ani sau 
şomeri care sunt părinţi unici 
susţinători ai familiilor 
monoparentale. Angajatorii sunt 
scutiţi pe o perioadă de 1 an de 
la plata contribuţiilor sociale 
pentru şomaj aferente 
persoanelor respective, 
angajate pe o perioadă 
nedeterminată. Subvenţia se 
acordă angajatorilor lunar, pe 
persoana angajată, pe o 
perioadă de maxim 12 luni. 
Angajatorii au obligaţia de a 
menţine şomerii în activitate 

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă, reducerea 
şomajului şi susţinerea mediului 
privat, cu efecte pozitive asupra 
creşterii economice. De 
asemenea, este orientată către 
categoriile sociale aflate în 
dificultate.  
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt: : 
nu există baza legala de 
finanțare    
Potrivit Legii nr. 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare, nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în bugetele  
ordonatorilor principali de 
credite  şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 22 - 

timp de cel puţin 2 ani. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

 
 Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

24.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 
turism/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Alte transferuri/ Articol 01 
Transferuri interne/ Alineat 16 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Majorarea cu suma de 500 mii 
lei pentru acordarea de 
subvenţii lunare, pe o perioadă 
limitată de timp, angajatorilor 
care încadrează în muncă 
şomeri care mai au 3 ani până 
la pensionare.  
 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă, reducerea 
şomajului, susţinerea mediului 
privat, sprijinirea persoanelor 
aflate în dificultate financiară şi 
care îşi găsesc cu greutate noi 
locuri de muncă. Măsura 
stimulează creşterea 
economică.  
 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt:  
nu există baza legala de 
finanțare    
Potrivit Legii nr. 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare, nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în bugetele  
ordonatorilor principali de 
credite  şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
  
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

pentru respectiva cheltuială. 
 

25.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 
turism/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Alte transferuri/ Articol 01 
Transferuri interne/ Alineat 16 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Majorarea cu suma de 500 mii 
lei pentru acordarea de 
subvenţii lunare firmelor care 
angajează pe perioadă 
nedeterminată persoane cu 
handicap. Subvenţiile vor fi 
acordate pe o perioadă de 
maxim 12 luni. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă în rândul 
unei categorii sociale 
vulnerabile şi stimulează 
inserţia acestora pe piaţa 
muncii. Măsura are impact 
pozitiv asupra creşterii 
economice.  
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt:  
nu există baza legala de 
finanțare    
Potrivit Legii nr. 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare, nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în bugetele  
ordonatorilor principali de 
credite  şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 24 - 

privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
  

26.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 
turism/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Alte transferuri/ Articol 01 
Transferuri interne/ Alineat 16 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

Majorarea cu suma de 5.000 
mii lei pentru acordarea de 
subvenţii angajatorilor care 
încadrează în muncă tinerii 
absolvenţi. Angajatorii sunt 
scutiţi pe o perioadă de 1 an de 
la plata contribuţiilor sociale 
pentru şomaj aferente 
persoanelor respective, 
angajate pe o perioadă 
nedeterminată, şi primesc o 
indemnizaţie lunară timp de 12 
luni, în funcţie de nivelul 
studiilor absolventului angajat. 
Angajatorul este obligat să 
menţină în activitate angajatul 2 
ani după finalizarea subvenţiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă, reducerea 
şomajului foarte ridicat în rândul 
tinerilor şi susţinerea mediului 
privat, generând efecte pozitive 
asupra creşterii economice.  
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt:  
nu există baza legala de 
finanțare    
Potrivit Legii nr. 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare, nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în bugetele  
ordonatorilor principali de 
credite  şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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ale administraţiei publice 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

nu este sustenabilă. 

27.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 
turism/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Alte transferuri/ Articol 01 
Transferuri interne/ Alineat 16 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

Majorarea cu suma de 20.000 
mii lei pentru scutirea de la 
plata CAS pentru un an de zile 
pentru firmele care angajează 
şomeri. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă, reducerea 
şomajului şi susţinerea mediului 
privat, cu efecte pozitive asupra 
creşterii economice. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
 Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt:  
nu există baza legala de 
finanțare    
Potrivit Legii nr. 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare, nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în bugetele  
ordonatorilor principali de 
credite  şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 26 - 

şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

28.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 
turism/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Alte transferuri/ Articol 01 
Transferuri interne/ Alineat 16 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

Majorarea cu suma de 25.000 
mii lei pentru stimularea şi 
facilitarea creării de clustere 
active, inovative, orientate spre 
export, la nivelul celor mai bune 
practici internaţionale în 
sectoarele strategice, precum 
industria construcţiilor de 
maşini, textile, IT, mobilier, 
produse alimentare, turism, 
agricultură ecologică şi altele. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă, sprijină 
dezvoltarea mediului de afaceri 
într-un context concurenţial şi 
are impact pozitiv asupra 
creşterii economice.  Măsura a 
fost stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional 
de Competitivitate desfăşurate 
la nivelul Guvernului României 
cu reprezentanţii mediului 
public, privat şi academic în 
perioada                                
oct.-dec. 2011. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
 Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 

Se respinge propunerea de 
amendament întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor decheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 27 - 

PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

29.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 
turism/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Alte transferuri/ Articol 01 
Transferuri interne/ Alineat 16 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

Majorarea cu suma de 1.500 
mii lei pentru scutirea de la 
plata impozitului pentru profitul 
investit în spinoff-uri româneşti. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor  

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă şi 
susţinerea mediului privat, cu 
efecte pozitive asupra creşterii 
economice. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
 Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt:  
nu există baza legala de 
finanțare    
Potrivit Legii nr. 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare, nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în bugetele  
ordonatorilor principali de 
credite  şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
 

30.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 
turism/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 

Majorarea cu suma de 500 mii 
lei pentru implementarea unui 
Program naţional pentru 
finanţarea organizării şi 
desfăşurării evenimentelor 
internaţionale cu aport pentru 

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă şi 
susţinerea mediului privat în 
mod orientat, către sectoarele 
cu potenţial semnificativ pentru 
economia românească, cu 

Se respinge propunerea de 
amendament întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 28 - 

comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Alte transferuri/ Articol 01 
Transferuri interne/ Alineat 16 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

industriile creative şi educaţie. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice  
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor   

efecte pozitive asupra creşterii 
economice. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional 
de Competitivitate desfăşurate 
la nivelul Guvernului României 
cu reprezentanţii mediului 
public, privat şi academic în 
perioada                  oct.-dec. 
2011. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

cuprinse în bugetul unui minister  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor decheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 

31.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 
turism/ Capitol 8001 Acţiuni 

Majorarea cu suma de 750 mii 
lei pentru a crea primul cluster 
european dedicat „îmbătrânirii 
lente şi frumoase” şi luptei 
împotriva îmbătrânirii, începând 

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă, valorifică 
avantajele  României şi are 
impact pozitiv asupra creşterii 
economice. România se poate 

Se respinge propunerea de 
amendament întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 29 - 

generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Alte transferuri/ Articol 01 
Transferuri interne/ Alineat 16 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

cu examenul medical general, 
până la cură şi producţia de 
produse cosmetice şi 
industriale. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

poziţiona ca o ţară pilot în 
context european pe această 
filieră. Măsura a fost stabilită ca 
prioritară pentru economia 
românească în cadrul discuţiilor 
Consiliului Naţional de 
Competitivitate desfăşurate la 
nivelul Guvernului României cu 
reprezentanţii mediului public, 
privat şi academic în perioada                 
oct.-dec. 2011. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
 Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor decheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 

32.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 
turism/ Capitol 8001 Acţiuni 

Majorarea cu suma de 10.000 
mii lei pentru programe 
dedicate înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor în spaţiul 
rural din sectorul non-agricol, 

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă şi susţine 
dezvoltarea mediului rural în 
ansamblul său, nu numai a 
porţiunii dezvoltate spre 

Se respinge propunerea de 
amendament întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 30 - 

generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Alte transferuri/ Articol 01 
Transferuri interne/ Alineat 16 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

dezvoltarea activităţilor turistice 
şi a sectorul terţiar. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice  
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

agricultură, ceea ce contribuie 
la stimularea creşterii 
economice. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional 
de Competitivitate desfăşurate 
la nivelul Guvernului României 
cu reprezentanţii mediului 
public, privat şi academic în 
perioada                      oct.-dec. 
2011. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor decheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 

33.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei, Departamentul 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 

Majorarea cu suma de 500 mii 
lei pentru dezvoltarea şi 
implementarea de programe 
derulate în colaborare cu 

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă, iar 
dezvoltarea culturii financiare a 
populaţiei conduce la eficienţă 

Se respinge propunerea de 
amendament întrucât:  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 31 - 

turism/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Alte transferuri/ Articol 01 
Transferuri interne 
 

instituţiile bancare şi financiare 
pentru dezvoltarea culturii 
financiare încă din şcoala 
generală.  
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice  
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL din Camera Deputaţilor 

atât la nivelul cheltuielilor 
populaţiei, cât şi pentru 
derularea afacerilor. Măsura a 
fost stabilită ca prioritară pentru 
economia românească în cadrul 
discuţiilor Consiliului Naţional 
de Competitivitate desfăşurate 
la nivelul Guvernului României 
cu reprezentanţii mediului 
public, privat şi academic în 
perioada                   oct.-dec. 
2011. 
 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 
 

solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatorii 
principali de credite şi pe baza 
propunerilor decheltuieli 
detaliate ale ordonatorilor 

34.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei, Departamentul 

Majorarea cu suma de 15.000 
mii lei pentru scutirea de la 

Majorarea conduce la crearea 
de locuri de muncă, reducerea 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucăt:  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 32 - 

pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri şi 
turism/ Capitol 8001 Acţiuni 
generale economice, 
comerciale şi de muncă/ Grupa 
55 Alte transferuri/ Articol 01 
Transferuri interne/ Alineat 16 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii 
 
 

plata CAS pentru un an de zile 
pentru firmele din domeniul 
industriilor creative care  
creează noi locuri de muncă. 
 
Sursa de finanţare: sumele 
alocate pentru cheltuielile cu 
bunuri şi servicii în cadrul 
Ministerului Economiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume din cadrul 
Ministerului Economiei, cap 
5000, grupa 01 Cheltuieli 
curente şi grupa 51 Transferuri 
ale administraţiei publice 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Paul Maria Andreea, deputat 
PDL şi Grupul parlamentar 
PDL 

şomajului şi susţinerea mediului 
privat, cu efecte pozitive asupra 
creşterii economice. 
 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 
 
 

nu există baza legala de 
finanțare    
Potrivit Legii nr. 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare, nici o cheltuială nu 
poate fi înscrisă în bugetele  
ordonatorilor principali de 
credite  şi nici angajată şi 
efectuată din aceste bugete, 
dacă nu există bază legală 
pentru respectiva cheltuială. 
 

35.  Ministerul Economiei 
Anexa 3/35 
 

Se propune alocarea sumei de 
1.400 mii mil lei pentru 
reînfiinţarea birourilor regionale 
ale Autorităţii Naţionale pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
reînfiinţarea celor 8 birouri 
regionale ale Autorităţii 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Potrivit Hotărârii Guvernului 
nr.9/2013 privind organizarea şi 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 33 - 

Turism. 
 
Sursa de finanţare:  
Realocare sume prin transferul 
de la alte unități ale 
administrației publice 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 

Naţionale pentru Turism, în 
vederea susţinerii dezvoltării 
regionale a turismului din 
România. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

funcţionarea Autorităţii Naţionale 
pentru Turism în cadrul 
Autorităţii şi cu încadrarea în 
numărul maxim de posturi 
aprobat funcţionează 
reprezentanţe de promovare 
turistică cu sediul în străinătate 
şi reprezentanţe şi unităţi 
teritoriale cu sediul în ţară, 
structuri fără personalitate 
juridică, a căror înfiinţare şi ale 
căror atribuţii se stabilesc prin 
ordin al ministrului delegat 
pentru întreprinderi mici şi 
mijlocii, mediul de afaceri 

36.  Ministerul Economiei 
Anexa 3/35 

Se propune suplimentarea 
bugetului Autorităţii Naţionale 
pentru Turism cu suma de 
1.500 mii lei pentru înfiinţarea a 
trei Birouri de Promovare 
Turistica în Asia  
 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
înfiinţarea acestor birouri, 
întrucât Asia reprezintă o putere 
economică importantă, ce poate 
furniza venituri substanţiale 
turismului românesc,  deloc 
promovat în acea regiune în 
momentul de faţă.   
 
 

 Se propune respingerea 
amendamentulului intrucât: 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea 
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industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  
Andreea Maria Paul, deputat 
PDL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
 
 
 
 

Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

37.  Anexa 3/35, Capitol 8001, Titlul 
55, Articol 01, Alineat 16 – 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţienerea 
dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

Suplimentarea sumei alocate 
prin Proiectul de buget pentru 
anul 2015, in sensul majorarii 
acesteia de la 205.000 mii lei 
la 455.000 mii lei 
 
Sursa de finantare: Bugetul de 
stat 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 

 
Schema de ajutor de minimis, 
derulată de către 
Departamentul pentru IMM, 
Mediul de Afaceri şi Turism 
(DIMMMAT) a fost aprobată 
prin HG nr. 274/15.05.2013, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Obiectivul schemei îl 
reprezintă acordarea de 
ajutoare de minimis pentru 
investiţiile realizate de 
întreprinderile mici şi mijlocii 
care îşi desfăşoară activitatea 
în toate sectoarele de activitate, 
cu excepţia celor prevăzute de 
regulamentul UE, ocazie cu 

Se propune respingerea 
amendamentulI  întrucât:  
 
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita suplimentarea 
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
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energie din cadrul Senatului 
 Deputat PC-PLR, Constantin 
Avram 

care în anul 2014, în bugetul 
DIMMMAT au fost alocate 
credite bugetare în sumă de 
100.000 mii lei, iar credite de 
angajament în sumă de 
250.000 mii lei. 
În Fişa de Program, aprobată în 
anul 2014, au fost prevăzute 
pentru anul 2015 credite 
bugetare în sumă de 400.000 
mii lei, iar credite de 
angajament în sumă de 
250.000 mii lei, aceste 
prevederi bugetare însumând în 
decursul a 2 ani, respectiv 2014 
şi 2015, 500.000 mii lei – 
valoarea totală a schemei de 
ajutor de minimis pentru IMM, 
în conformitate cu HG nr. 
274/2013. 
 
Având în vedere proiecţia 
bugetară pentru anul 2015 a 
programului pentru instituirea 
schemei ajutor de minimis 
pentru IMMm, se observă o 
diferenţă în alocarea bugetară 
în ceea ce privesc creditele 
bugetare, respectiv numai 
70.000 mii lei, sumă ce acoperă 
angajamentele legale aferente 
anului 2014. 
 
Pentru anul 2015, în proiectul 

buget, prezentate de ordonator 
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de buget nu se regăsesc 
sumele necesare decontării 
creditelor de angajament 
(contracte încheiate cu 
beneficiarii schemei de ajutor 
de minimis în anul 2014, cu 
decont în anul 2015), astfel 
încât este imperios necesar 
aprobarea suplimentării 
creditelor bugetare la acest 
program, in sensul majorarii 
bugetului DIMMMAT, la 
Capitolul 8001, Titlul 55, Articol 
01, Alineatul 16 – “Sprijinirea 
înfiinţării de noi întreprinderi şi 
susţienerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii” 
de la suma de 205.000 mii lei la 
suma de 455.000 mii lei. 
 
De menţionat faptul că în anul 
2014: 

- s-au înscris online 7.138 
proiecte 

- au fost depuse 2.598 
dosare (operatori 
economici) 

- au fost admise la 
finanţare 1.091 dosare 

- s-au decontat în anul 
2014 un număr de 648 
de proiecte care au adus 
pe piaţa de muncă 3.240 
noi locuri de muncă 



 
 
Nr. 
crt. 
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Pentru anul 2015, sunt 
încheiate contracte, cu 
beneficiarii schemei de ajutor 
de minimis pentru IMM, în 
număr de 444, proiecte care 
vizează 2200 de noi locuri de 
muncă. 
 
Aceste contracte încheiate în 
anul 2014 cu decontare în anul 
2015 nu vor putea fi onorate de 
către DIMMMAT, în condiţiile în 
care de la bugetul de stat nu se 
va efectua modificarea 
solicitată, în sensul majorării 
bugetul DIMMMAT de la suma 
de 205.000 mii lei la suma de 
455.000 mii lei. 
 
Lipsa unei suplimentări a 
bugetului DIMMMAT pentru 
anul 2015, în vederea onorării 
tuturor contractelor încheiate, 
pentru care există obligaţii din 
partea finanţatorului, va duce la 
un derapaj economic şi juridic. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
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Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

38.  Anexa nr. 3 / 35 / 02 
Ministerul Economiei 
Capitol 5001, Grupa 55, Articol 
01,  Alineat 01 Restructurarea 
industriei de aparare 

Se propune suplimentarea 
sumei de  39.328 mii lei 
prevăzută la Capitolul 5001, 
Grupa 55, Articol 01,  Alineat 01 
Restructurarea industriei de 
apărare cu suma de 20.000  mii 
lei.  
 
Sursa de finanţare: 
Din suma prevăzută în Bugetul 
Ministerului Economiei 
Grupa 55  TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
Art 01 Transferuri interne 
Alineat 12 Investitii ale agentilor 
economici cu capital de stat 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 

Valorificarea forţei de muncă 
specializată existentă în zonele 
respective care în momentul de 
faţă sunt defavorizate, precum 
şi punerea la dispoziţia MApN 
de material specific şi dotări 
pentru înzestrrarea armatei fără 
efort financiar extern. 
 
Industria de apărare este un 
sector economic strategic care 
are nevoie de susţinere 
financiară solidă din partea 
statului, concretizată într-o 
alocare bugetară   mai mare. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 

 Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât:  
 
Nu se specifică  capitolul 
bugetar    din care se solicita 
suplimentarea  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulterioare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonator 
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Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  deputat PNL Răzvan 
Mironescu 
Deputat PDL Lucian Bode 
Grupurile parlamentare 
reunite ale  PNL  şi PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
 

39.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei  

Se suplimentează bugetului 
bugetul Ministerului Economiei, 
pentru programele de finanţare 
a IMM-urilor cu suma de 
500000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus al 
Ministerul Economiei, grupa 10, 
“Cheltuieli de personal”, cu 
suma de 500000 mii lei 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  
Deputat Independent 

 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

 Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât:  
potrivit prevederilor  OUG 
86/2014  
privind stabilirea  unor măsuri de 
reorganizare la nivelul 
administratiei publice centrale și 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative  
Nu se specifică subdiviziunile 
clasificației bugetare din care se 
solicita realocarea, 5000 
reprezentând cheltuielile totale 
cuprinse în bugetul unui minister  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
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Tararache Mihai politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonator 

40.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei 

Se alocă suma de 40000 mii lei 
pentru promovare turistică. 
 Oraş Năvodari, 
Judeţul Constanţa 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus al 
Ministerul Economiei, grupa 20, 
“Bunuri și servicii”, cu suma de 
40000 mii lei 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 Deputat Independent 
Tararache Mihai 

Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

Se propune respingerea 
amendamentului  intrucât: : 
 
Nu se specifică capitolul bugetar 
din care se propune alocarea  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonator 

41.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei 

Se alocă suma de 40000 mii lei 
pentru promovare turistică. 
Municipiul Constanţa, 
Judeţul Constanţa 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus al 
Ministerul Economiei, grupa 30, 

Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 

Se propune respingerea 
amendamentului  intrucât: : 
 
Nu se specifică capitolul bugetar 
din care se propune alocarea  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
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“Dobânzi”, cu suma de 40000 
mii lei 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 Deputat Independent 
Tararache Mihai 

şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonator 

42.  Anexa 3/35 Ministerul 
Economiei 

Se alocă suma de 50000 mii lei 
pentru promovare turistică a 
judeţului. 
Judeţul Constanţa 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea bugetului propus al 
Ministerul Economiei, grupa 40, 
“Subvenții”, cu suma de 50000 
mii lei 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 

 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

Se propune respingerea 
amendamentului  intrucât: : 
 
Nu se specifică capitolul bugetar 
din care se propune alocarea  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonator 
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energie din cadrul Senatului 
 Deputat Independent 
Tararache Mihai 

43.  Anexa  3/35/02/cap 
5001/grupa51/art.01 
 
Ministerului Economiei 

Se propune alocarea sumei de 
200.000 mii lei pentru  
demararea proiectului  
Construcţia Hidrocentralei 
Tarniţa Lăpuşteşti .  
Sursa de finantare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din 
majorarea şi impozite şi taxe 
estimate de MF la 5 miliarde lei 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Senator  Alin Tişe 
 

Constructia hidrocentralei de la 
Tarnita Lapustesti inseamna  o 
adevarata investitie in  
green+field in jur de 1,164 
miliarde euro (+TVA) ceea ce 
va contribui semnificativ la 
dezvoltarea economica a tarii 
dar si a zonei situate in 
apropierea municipiului Cluj 
Napoca. 
In cifre, aceasta investitie, 
odata finaliyata va insemna : 
 1000 MW capacitate instalata 4 
hidroagregate turbine-pompa a 
cate 250 MW/fiecare  
10 milioane metri cubi apa 
5-8 ani durata de construire 
Crearea a min. 4,000 locuri de 
munca. 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Economiei  la Anexa  
3/35/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma 
de 200.000 mii lei 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 

Se propune respingerea 
amendamentului  intrucât: : 
 
Nu se specifică sursa de 
finanțare  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonator 
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Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

44.  Anexa nr.3/35, Ministerul 
Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Economiei, anexa cu suma de: 
60.000.000 lei 
 
- alimentarea cu gaz a localităţii 
Huedin din judetul Cluj  
 - valoare – 50.000.000 lei 
 
 - infiinţarea unui  parc 
Industrial in localitatea Huedin 
jud Cluj 
 - valoare – 10.000.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri  
Autori: Comisia pentru politică 

 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă 

Se propune respingerea 
amendamentului  intrucât: : 
1.Fondul de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului se 
utilizeaza pentru finantarea unor 
cheltuieli urgente si neprevazute 
in cursul  exercitului  bugetar, 
potrivit prevederilor Legii 
nr.500/2002 privind finantele 
publice. 
2. Nu este sustenabila sursa de 
finanțare întrucât nu exista 
bugetul Ministerului Economiei, 
Comertului și Mediului de 
Afaceri  
   



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  Senator PSD Alexandru 
Cordoş  

45.  Anexa nr. 3 / 35 / 26 
Ministerul Economiei 
Cod obiectiv 1325 
Programul national pentru 
ajutoarele de minimis pentru 
investitiile realizate de 
intreprinderile mici si mijlocii 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute pentru 
Programul national pentru 
ajutoarele de minimis pentru 
investitiile realizate de 
intreprinderile mici si mijlocii cu 
suma de 30.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Din suma prevăzută în Bugetul 
Ministerului Economiei la 
Capitolul 5001, Grupa 55, 
articol 01, alineat 16 - 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici 
si mijlocii 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 

Suma solicitată este necesară 
pentru susţinerea creării de noi 
locuri de muncă pe termen lung 
(un loc de muncă la fiecare 
100.000 de lei finanţaţi). 
Având în vedere supra-
subscrierea sumelor alocate 
până acum, era evidentă o 
necesitate a creşterii acestor 
sume şi nicidecum diminuarea 
lor cu 30% faţă de anul 2014. 
 
Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 

Se propune respingerea 
amendamentului    întrucât:  
Nu se specifică capitolul bugetar 
din care se propune alocarea  
Mentionam totodată că potrivit 
prevederilor legii 500/2002, 
privind finantele publice, cu 
modificarile și completarile 
ulteriaare proiectele legilor 
bugetare anuale se elaborează 
de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, pe baza 
politicilor şi strategiilor 
sectoriale, apriorităţilor stabilite 
în formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatori 
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economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
  deputat PNL Răzvan 
Mironescu 
Deputat PDL Lucian Bode 
Grupurile parlamentare 
reunite ale  PNL  şi PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 
finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

46.  Anexa 3/35/28  
Ministerul Economiei 
Programe de investiţii publice 

Propun suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei – 
Departamentul pentru Energie, 
cu suma de 45.000 mii RON, 
necesari pentru capitolul de 
investiţii 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 45.000 mii lei 
suma prevazută în bugetul 
Ministerului Economiei la 
Capitolul 5000, grupa 01 - 
Cheltuieli Curente  
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 

Suma este necesară pentru 
realizarea unor proiecte de 
investiţii în energie precum: 

- instalaţii de desulfurare  
- grupuri energetice noi 
- deschidere de noi 

zăcăminte (de exemplu 
zăcămintele de uraniu) 

Respins de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Prin vot, membrii celor cinci 
Comisii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa de 

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât:  
.  Nu exista baza legala de 
finanțare pentru aceste 
cheltuieli, deoarece 
Departamentul pentru energie 
potrivit prevederilor  OUG 
86/2014 privind stabilirea unor 
măsuri de reorganizare la nivelul 
administratiei publice centrale și 
pentru modificarea și 
completarea unor acte 
normative  s-a desfiintat  
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  Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

finanţare precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

47.  Anexa 3/35/28  
Ministerul Economiei 
 

Propun suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma 
de 600 mii lei, necesari pentru 
înființarea Entității Centrale de 
Stocare. 
 
 
 
 
Autori: Deputat PDL Bode Lucian 
Nicolae 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 Prin legea 360 pe 2013 care 
transpune Directiva 2009/119/CE 
România s-a obligat (art. 20 din 
Legea 360/2013) să înfiinţeze 
Entitatea Centrală de Stocare. 
Aceasta este necesară pentru 
consolidarea, menţinerea şi 
supravegherea unui nivel minim de 
rezerve de ţiţei şi produse 
petroliere, în vederea protejării 
populaţiei în condiţiile apariţiei 
unei situaţii critice. 
 
Sursa de finanţare: se 
diminuează cu 600 mii lei suma 
prevazută în Legea bugetului de 
stat pe anul 2015, la capitolul 
1201 – Alte impozite şi taxe 
generale pe bunuri şi servicii.  
 
 

Potrivit prevederilor legii 
500/2002, privind finantele 
publice, cu modificarile și 
completarile ulteriaare proiectele 
legilor bugetare anuale se 
elaborează de către Guvern, 
prin Ministerul Finanţelor 
Publice, pe baza politicilor şi 
strategiilor sectoriale, 
apriorităţilor stabilite în 
formularea propunerilor de 
buget, prezentate de ordonatori 
 

48.  Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
Capitolul 8201 
Industria extractivă, 
prelucrătoare şi construcţii 
 
TITLUL IV SUBVENTII 
Articolul 16 
Programe de conservare sau 

Se propune suplimentarea 
capitolului 8201 "Industria 
extractivă,  prelucrătoare şi 
construcţii" Titlu 40 - 
Subvenţii,  art. 16 "Programe 
de conservare sau de închidere 
a minelor" din bugetul 
Ministerului Economiei  cu 
50.000 mii de lei. 

Suplimentarea bugetului programului 
de conservare a minelor este 
necesară deoarece obiectivele 
miniere la care s-a sistat activitatea de 
extracţie a substanţelor minerale utile, 
prezintă un grad ridicat de risc asociat 
datorat golurilor tehnologice subterane 
care generează acumulări de gaze 
toxice şi potenţial explozive, prăbuşiri 
necontrolate a suprafeţelor şi 

Din veniturile proprii ale 
Ministerului Economiei, se poate 
asigura necesarul pentru 
programele de conservare sau 
de inchidere a minelor. 
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de închidere a minelor  
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Finanţelor Publice 
- Acţiuni Generale,  
Titlu 55 - Alte Transferuri 
 
 
Autori: Comisia pentru politică 
economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
Deputat PSD:  Laurenţiu NISTOR 

alunecări masive de teren, 
destabilizări ale depozitelor de deşeuri 
periculoase cu urmări catastrofale 
asupra comunităţilor adiacente si a 
mediului încojurător cu posibile efecte 
transfrontaliere. 
 
Admis de Comisia pentru 
politică economică, reformă şi 
privatizare şi Comisia pentru 
industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
economică, industrii şi servicii, 
Comisia pentru privatizare şi 
administrarea activelor statului 
şi Comisia pentru transporturi şi 
energie din cadrul Senatului 
 
 

 



 

 

ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/36 Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri 
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crt. 
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1.  Anexa 3/36 
 Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi 
Mediul de Afaceri 

Suplimentarea cu suma 4 mii lei 
la capitolul Cărţi, publicaţii şi 
materiale documentare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – 
Acţiuni generale 
 
Autori: Andreea Maria Paul, 
deputat PDL    

 Respins  

 
 
 
 
 



 

 

ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/37 Academia Romana 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3/37 - Academia 
Română  
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Academiei Române 
pentru anul 2015 cu 20 
milioane lei pentru Cheltuieli de 
personal și de capital.  
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Necesități 
determinate de insuficiența 
acordării resurselor bugetare pe 
anul 2015, privind atragerea și 
susținerea tinerilor cercetători 
în instituțiile Academiei.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 
ADMIS de Comisiile pentru 
învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Se propune respingerea, 
întrucât sursa de finanţare 
propusă nu poate fi avută în 
vedere, deoarece Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului prevăzut în proiectul 
bugetului de stat pe anul 2015 
este limitat şi se va utiliza 
pentru finanţarea unor cheltuieli 
urgente sau neprevăzute 
apărute în cursul exerciţiului 
bugetar.  

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/38 Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/38 
Capitolul 5001/grupa/titlu  51 
„Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice” 

Se propune  suplimentarea 
cheltuielilor din anexa 3/38/15 
la titlul 56 cu suma de 200 000  
aferentă „Programul acţiunilor 
de supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a bolilor la 
animale, a celor transmisibile 
de la animale la om, protecţia 
animalelor şi protecţia mediului, 
de identificare şi înregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor, 
caprinelor şi ecvideelor a 
acţiunilor prevăzute în 
Programul de supraveghere şi 
control în domeniul siguranţei 
alimentelor, precum şi a 
tarifelor aferente acestora”. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – 
Acţiuni generale, titlu 30 – 
Dobânzi 
Autori: Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 

Motivare: În scopul apărării 
sănătăţii animalelor, a 
supravegherii, prevenirii şi 
controlului bolilor ce se pot  
transmite de la animale la om 
trebuie asigurate resursele 
financiare şi baza 
tehnicomaterială necesară 
pentru desfăşurarea în condiţii 
optime a acestor activităţi. 
 
 
Admis de Comisia pentru 
agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii 
specifice a Camerei Deputaţilor, 
Comisia pentru agricultură, 
silvicultură şi dezvoltare rurală 
a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului intrucat: 
Sursa de finanţare menţionată 
nu poate fi avută în vedere, 
deoarece sumele propuse  prin 
proiectul  de  buget pentru toti 
ordonatorii principali de credite 
au  fost  dimensionate în  raport 
cu sarcinile  ce  îi revin  pe  anul  
2015 
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Liviu Harbuz - deputat PSD  
Nini Săpunaru - deputat PNL 
Kelemen Atilla – deputat UDMR 
Ioan Munteanu – deputat PSD 
Ioan Viorel Teodorescu – 
deputat  PSD 
Costel Şoptică – deputat PNL  
Verginel Dumitru Gireadă 
deputat PNL 
Stelian Nechita Dolha – deputat 
PNL 
George Scarlat – deputat PNL 
Cristian Ioan Chirteş – deputat 
PNL 
Ion Bălan – deputat PSD 
Marian Ghiveciu – deputat PSD 
Vasile Mocanu – deputat PSD 
Petre Daea – deputat PSD 
Ioan Dîrzu – deputat PSD 
Valeriu Steriu – deputat PSD 
Ion Tabugan – deputat PSD 
Gavril Mârza – deputat PSD 
Marian Avram – deputat PSD 
Viorel Marian Dragomir – 
deputat PSD 
Alexandru Stănescu – deputat 
PSD 
Zisu Stanciu – deputat PSD 
Toader Dima – deputat PSD 
Ion Melinte – deputat PSD 
Dănuţ Gheorghe Bogdan – 
deputat PSD 
Viorica Marcu - deputat PNL 
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Ică Florică Calotă – deputat 
PC-PLR 
Tinel Gheorghe – deputat PDL 
Florin Urcan – deputat PDL 
Liviu Matiuţă Laza – deputat 
PDL 
Vasile Gudu – deputat PDL 
Maria Dragomir – deputat PP-
DD 
Dumitru Niculescu – deputat 
PP-DD 
Liliana Ciobanu – deputat PP-
DD 
Niţă Mihai – senator PC-PLR 
Barna Tanczos – senator 
UDMR 
Alexandru Pereş – senator PDL 
Constantin Tămagă – senator 
PSD 
Dragoş Luchian – senator PNL 
Aurel Duruţ – senator PSD 
Liviu-Ştefan Tomoiagă – 
senator PNL 
Teiu Păunescu – senator PSD 
Neculai Bereau – senator PSD 
Doina Silistru – senator PSD 
Dan-Mihai Marian – senator 
PDL 
Daniel-Remus Niţu – senator 
PNL 
Grupurile parlamentare reunite 
PSD si PNL din Comisiile 
pentru agricultură din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

 



 

 

ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/39 Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor  

luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 3/39  
Capitolul 5000  
Grupa 10 / Titlul I Cheltuieli de 
personal 

Se suplimentează popziţia 
bugetară cu suma de 661 mii 
lei, alineatele articolele 
respectiv grupa/titlul din 
capilolele următoare ale Anexei 
3/39 se modifică corespunzător. 
 
Autori: Comisia Parlamentară a 
Revoluţionarilor din Decembrie 
1989 
 

 

La stabilirea sumei alocate nu 
s-a ţinut seama de prevederile 
OUG nr. 11/2004 respectiv HG 
nr. 563/2014 prin care s-a mărit 
schema de personal al 
Secretariatului de Stat pentru 
Recunoasterea Meritelor 
Luptatorilor impotriva Regimului 
Comunist instaurat in Romania 
in perioada 1945-1989 .   
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 661 mii 
lei a poziţiei bugetare Anexa 
3/13 Capitolul Grupa 59 Titlul XI 
Alte Cheltuieli art. 05. 
 
ADMIS de Comisia 
Parlamentară a Revoluţionarilor 
din Decembrie 1989 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
-fondurile alocate 
Secretariatului General al 
Guvernului au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele stabilite 
pentru anul 2015 acestei 
instituţii.  
- 

 
 
 
 
 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/44 Institutul Cultural Roman 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 03/44  - Institutul 
Cultural Român 
 
 

Se suplimentează bugetul 
Institutului Cultural Român cu 
suma de 1.000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 

Suplimentarea sumei este 
necesară pentru a fi folosită la 
reprezentanţa de la Beijing, 
precum şi pentru concursurile 
de proiecte culturale derulate 
prin reprezentanţele ICR din 
străinătate.   
  
Admis de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  : 
- la sursa de finanţare nu se 
precizează poziţiile bugetare 
propuse a se diminua, ceea ce 
contravine prevederilor art. 17, 
alin. (31) din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, potrivit cărora 
„modificarea creditelor bugetare 
şi/sau de angajament, ca 
urmare a amendamentelor […], 
se face numai prin redistribuiri 
de sume între subdiviziuni ale 
clasificaţiei bugetare”. 
-fondurile alocate Ministerului 
Finanțelor Publice au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile şi obiectivele specifice 
instituției pentru anul 2015. 

2.  Suma se introduce la Institutul 
Cultural Roman Anexa nr. 
3/44/01, Capitolul 6500, 
Subcapitolul 01, Grupa/Titlu 59, 
Titlul XI Alte cheltuieli 
 
 

Alocarea sumei de 10 mii de 
lei Institutului Cultural Roman 
pentru organizarea în Israel a 
unor concursuri de eseuri cu 
premii pentru scriitorii originari 
din România. 
 

Păstrarea identităţii lingvistice, 
culturale şi intensificarea relaţiei 
cu România. 
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 

Se propune respingerea întrucât 
sursa de finanțare propusă nu 
poate fi avută în vedere, 
deoarece fondurile alocate 
Autoritatății Naţionale Sanitare 
Veterinare si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Autoritatății pentru 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
alocat: 
 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 
3/38/01,Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 20 Titlul II Bunuri si 
servicii, Grupa/Titlu 51 Titlul VI 
Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, 
Anexa nr. 3/53/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
 
Autoritatea Naţională de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
 
Consiliul Economic si Social, 
Anexa nr. 3/51/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
 
Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr. 3/48/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 

Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
Motivaţia respingerii: Conform 
rezultatului votului dat de 
Comisii  
 

Administrarea Activelor Statului, 
Autoritatății Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, 
Consiliului Economic si Social, 
Autorității Electorale 
Permanente, Consiliului 
Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor au fost 
dimensionate în concordanţă cu 
atribuţiile, obiectivele şi politica 
acestora în domeiu. 
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Consiliul Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, 
Anexa 3/52/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli 
curente 
 
Autori: Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului  
 Deputat Ovidiu Alexandru 
Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/45 Societatea Romana de Radiodifuziune 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 03/45 - Societatea 
Română de Radiodifuziune 

Se suplimentează bugetul 
Societăţii Române de 
Radiodifuziune cu suma de 800 
mii lei  pentru Radio România 
Internaţional 
 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 

Se solicită alocarea aceleiaşi 
sume ca şi în anul 2014, pentru 
a menţine funcţional acest 
serviciu public. 
 
Admis de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se ce 
capitol bugetar și ce titlu de 
cheltuieli ar urma să se 
suplimenteze, și nici sursa de 
finanțare din care ar urma să fie 
suplimentat bugetul Societății 
Române de Radiodifuziune. 

2.  Societatea Română de 
Radiodifuziune 
Anexa 3/45/02a 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se suplimentează cu suma de 
800 mii lei Capitolul 
6701/55/01/ Transferuri interne/ 
pentru Funcţionarea Direcţiei   
Radio România Internaţional 
 
Sursa de finanţare: prin 
diminuarea cu suma de 800 mii 
lei a alocărilor bugetare 
prevăzute la Anexa 
3/45/02/6701/20/01/Bunuri şi 
servicii 
Autori:  Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă a Camerei Deputaţilor  şi 
Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului 

Se solicită alocarea aceleiaşi 
sume ca în anul 2014, pentru a 
menţine funcţional acest 
serviciu public.  
 
Respins de Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei 
Deputaţilor  şi Comisia pentru 
cultură şi media a Senatului 
Motivaţia respingerii: 
Amendament reformulat de 
Comisii 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât  
sumele prevăzute la titlul 
”Bunuri și servicii” au fost 
dimensionate astfel încât să se 
asigure plata transmiterii 
emisiunilor de radio . În situația 
în care s-ar diminua titlul 
respectiv, Societatea Română 
de Radio ar înregistra plăți 
restante față de S.N. 
Radiocomunicații S.A..  



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

 



 

 

ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/47 Consiliul Superior al Magistraturii 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Consiliul Superior al 
Magistraturii 
Anexa 3/47 

Se suplimentează bugetului 
Cosiliului Superior al 
Magistratirii, cu suma de 7.000 
mii lei pentru cheltuieli 
salariale.  
 
 
ComisiaJuridică, de Disciplină 
și Imunități a Camerei 
Deputațiilor și Comisia Juridică, 
de Numiri, Disciplină, Imunități 
și Validări a Senatului Dănuţ 
Culeţu 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece 
sumele alocate pentru cheltuieli 
cu personalul este insuficientă 
pentru a acoperi aceste 
cheltuieli. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 
RESPINS de Comisia Juridică,  
de Disciplină și Imunități a 
Camerei Deputațiilor și Comisia 
Juridică, de Numiri, Disciplină, 
Imunități și Validări a Senatului 

S-a respins prin vot. 
 Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului înscris în 
proiectul de buget pe anul 2015 
se va utiliza pentru finanţarea 
unor cheltuieli urgente sau 
neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar, pe bază de 
hotărâre de Guvern conform 
prevederilor art. 30 (2) din 
Legea privind finanţele publice 
nr. 500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
ORDONATOR:  3/54 Ministerul Fondurilor Europene 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Suma se introduce la Ministerul 
Fondurilor Europene, Anexa 
3/54, Capitol 5001 Cheltuieli 
buget de  stat / Titlul 58 
Proiecte cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 
2014-2020 

Majorarea cu suma de 
1.000.000 de mii de lei a 
bugetului alocat pentru 
demararea proiectelor din 
Programul Operațional Capital 
Uman, Programul Operațional 
Competitivitate și Programul 
Operațional Infrastructura Mare 
 
Sursa de finanţare: Majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale. 
 
Autori: Comisia pentru afaceri 
europene a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
afaceri europene a Senatului    
Deputat Alexandru Nazare  
Deputat Roberta Anastase  
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

România are alocați, din fonduri 
europene nerambursabile 
pentru perioada 2014-2020, 
peste 22 de miliarde de euro, 
iar întârzierea cheltuirii lor 
compromite absorbția și 
dezvoltarea României. Este 
necesară asigurarea sumelor în 
bugetul de stat astfel încât 
proiectele să poată fi demarate 
în 2015 și pentru a putea 
solicita deja rambursări de la 
Comisie și pe noul cadru 
financiar. Numai prin Inițiativa 
pentru Ocuparea Tinerilor 
România ar trebui să dezvolte 
proiecte în valoare de 106 
milioane de euro în perioada 
2014-2015. Proiectele de 
infrastructură majore care 
necesită o perioadă mai lungă 
de finalizare trebuie de 
asemenea demarate în 2015. 
 
 Respins de Comisia pentru 
afaceri europene a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
afaceri europene a Senatului 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se  ce 
capitol bugetar ar urma să se 
suplimenteze.  
De asemnea propunerea 
contravine prevederilor art.138, 
alin(5) din Constituţia României, 
republicată, potrivit căruia ˝nici 
o cheltuială bugetară nu poate fi 
aprobată fără stabilirea sursei 
de finanţare˝, în cazul de faţă 
aceasta fiind vag stabilită. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

- 2 - 

Motivare:  
-între lansare și primele cereri 
de rambursare trec peste 9 
luni, ceea ce ar lăsa destul 
timp pentru o suplimentare la 
rectificarea din august 2015, 
dacă se va dovedi necesar. 

- nu se menționează o sursă de 
finanțare precisă 

2.  Suma se introduce la Anexa nr. 
3 /54 – Ministerul Fondurilor 
Europene  
 

Se propune alocarea sumei de 
30 mii lei pentru   continuare 
proiect european aflat în 
comuna Coarnele Caprei, 
județul Iași 
 
 
Sursa de finanţare: 
Redistribuire din bugetul alocat 
Ministerului Fondurilor 
Europene 
 
Autori: Comisia pentru afaceri 
europene a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
afaceri europene a Senatului    
 Deputat Anghel Stanciu  
Grup Parlamentar PSD din 
Camera Deputaților 

Motivația: Atragerea fondurilor 
europene reprezintă o prioritate 
a administrațiilor locale care 
trebuie încurajate.   
 
Redirectionat de Comisia 
pentru afaceri europene a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru afaceri europene a 
Senatului către Comisiile pentru 
buget, finanțe, bănci 
Motivare: nu face obiectul 
activității Comisiilor pentru 
Afaceri Europene 
 
 
  

 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât 
amendamentul nu este clar 
formulat, neprecizându-se  ce 
capitol bugetar și ce titlu de 
cheltuieli ar urma să se 
suplimenteze. În ceea ce 
privește sursa de finanțare, 
aceasta nu poate fi avută în 
vedere, întrucât nu este 
formulată concret iar bugetul 
Ministerului Fondurilor 
Europene a fost dimensionat 
astfel încât să permită 
desfășurarea în condiții normale 
a activității specifice acestuia.   

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
Anexa nr.5 - BUGETE LOCALE 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 5 

S U M E defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2015 

poziția 9, județul Brăila 

 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziția 9, județul 
Brăila, cu suma de 60 mii lei 
pentru finanțarea plăților 
restante aferente persoanelor 
asistate social din comuna 
Salcia Tudor, județul Brăila  

 
Sursa de finanțare: 
Fondurile încasate din 
colectarea impozitului pe 
construcții speciale redistribuite 
către bugetele locale (măsură 
anunțată de guvernul Ponta) 

Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 

amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 

organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Dep. Vasile Varga  
Dep. Alexandru Nazare 

 

Grup PNL 

Este necesară plata sumelor 
restante cuvenite pentru 
drepturile persoanelor asistate 
social din comuna Salcia Tudor, 
județul Brăila. 

 

 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
Sursa propusă este, potrivit 
prevederilor art. 296^36 
din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, venit al 
bugetului de stat, din care nu se 
prevede a se face defalcări 
pentru finanțarea cheltuielilor 
bugetelor locale. 

2.  Anexa 5 Se propune suplimentarea Acest proiect este unul de  Se propune respingerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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S U M E 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2015 şi 
estimări pe anii 2016-2018 
Poziția 22 județul Hunedoara 

sumei alocate județului 
Hunedoara la poziția 22 cu 
suma de 22.000 mii lei pentru 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva pentru proiectul 
privind conservarea și 
restaurarea amfiteatrului și 
forului din situl arheologic Ulpia 
Traiana Sarmizegetusa, 
comuna Sarmizegetusa.  
 
 
Sursa de finanțare: 
Fondurile încasate din 
colectarea impozitului pe 
construcții speciale  
redirecționate  către bugetele 
locale  măsură anunțată de 
Guvernul Ponta. 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 deputat PNL Bogdan Țîmpău, 
deputat PNL Carmen Hărău 

anvergură care va permite 
punerea în valoare a 
patrimoniului istoric național.  
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi 
Romane din Deva, în 
administrarea căruia se află 
situl istoric Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, a primit de la 
Ministerul Culturii avizul 
favorabil pentru realizarea 
investiţiei în restaurarea şi 
conservarea amfiteatrului. 
Suma solicitată este necesară 
pentru realizarea acestei 
investiții în restaurarea şi 
conservarea amfiteatrului. astfel 
încât să poată găzdui 5.000 de 
oameni, pentru diverse 
spectacole, evenimente 
culturale şi nu numai. 
Potențialul turistic al acestei 
zone este imens și va putea fi 
valorificat prin susținerea 
acestui poiect. 
 
 
 

amendamentului, întrucât : 
Sursa propusă este, potrivit 
prevederilor art. 296^36 
din Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, venit al 
bugetului de stat, din care nu se 
prevede a se face defalcări 
pentru finanțarea cheltuielilor 
bugetelor locale. 

3.  Anexa 5 
S U M E 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor 

Se propune suplimentarea 
sumei alocate județului 
Suceava cu suma de 11440mii 
lei pentru construirea Casei de 
Cultură a Studenţilor 

 
 

 Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
Sursa propusă este, potrivit 
prevederilor art. 296^36 
din Legea nr.571/2003 privind 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2015 şi 
estimări pe anii 2016-2018 
județul Suceava 

Universităţii “Stefan Cel Mare” 
Suceava,  jud Suceava 
 
Sursa de finanțare: 
Fondurile încasate din 
colectarea impozitului pe 
construcții speciale  
redirecționate  către bugetele 
locale  măsură anunțată de 
Guvernul Ponta. 
 
 
Autori: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Ştefan Băişanu, 
Grupurile Parlamentare ale 
PNL 
 

Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, venit al 
bugetului de stat, din care nu se 
prevede a se face defalcări 
pentru finanțarea cheltuielilor 
bugetelor locale. 

4.  Anexa nr. 5 
S U M E 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor  
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2015 şi 
estimări pe anii 2016-2018 
 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 50.000 
mii lei pentru finatarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul judetelor 
Judeţul ARAD 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori:  

  Este de mentionat  de 
asemenea faptul sumele 
solicitate sunt necesare achitarii 
hotararilor judecatoresti pentru 
plata salariilor in invatamantul 
special si ale centrelor judetene 
de resurse si asistenta 
educationala precum si pentru 
sustinerea sistemului de 
protectie a copilului si serviciilor 
sociale care incepand cu anul 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât: 
-sumele cuprinse în anexă 
pentru finanțarea hotararilor 
judecatoresti pentru plata 
salariilor in invatamantul special 
si în centrele judetene de 
resurse si asistenta 
educationala, au fost cuprinse 
în buget în baza propunerilor 
fundamentate de Ministerul 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Boghicevici Claudia, deputat 
PDL 
Eusebiu Pistru, deputat PDL 
Ion Șcheau, deputat PDL 
Mihăiță Calimente, deputat 
PNL 
Traian Igaș, senator PDL 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
senator PDL 
Cristina Ioan, senator PNL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 

 

2013-2016 sunt contractate 
deja de catre Consiliul 
Judetean Arad . 
 
 

Educațeie Națioanle, potrivit 
prevederilor art.35 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului 83/2014; 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului finanţate din sume 
defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor au fost fundamentate 
pe baza standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010 
fundamentate pe baza 
propunerilor Ministerului Muncii, 
Familiei,  Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice , 
hotărârile judecătorești nefiind 
element de cost component al 
HG 23/2010. 

5.  Anexa nr. 5 
S U M E 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor  
descentralizate la nivelul 
judeţelor, pe anul 2015 şi 
estimări pe anii 2016-2018 
 
 

Se propune suplimentarea cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
finatarea drumurilor județene 
si comunale.  
Judeţul ARAD 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 
Autori:  

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece  
traficul rutier a crescut foarte 
mult atat ca intensitate cat si ca 
tonaj pe osie,pentru mentinerea 
viabilitatii si a conditiilor de 
confort si siguranta a circulatiei. 
  Este de mentionat  de 
asemenea faptul ca  din 
reteaua de  drumuri judetene 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
 
- destinatia sumelor prevazute 
in anexa nr.5 sunt stabilite 
potrivit prevederilor art.5 
alin.(1). 
 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Boghicevici Claudia, deputat 
PDL 
Eusebiu Pistru, deputat PDL 
Ion Șcheau, deputat PDL 
Mihăiță Calimente, deputat 
PNL 
Traian Igaș, senator PDL 
Mihai Răzvan Ungureanu, 
senator PDL 
Cristina Ioan, senator PNL 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din 
Camera Deputaților 

asfaltata la ora actuala se 
prezinta cu durata de 
exploatare depasita 
383km,respectiv 
43.68%,necesitand reparatii 
prin plombari. 
 
 

6.  Nr. crt. I - poziţia 39 – judeţul 
Vaslui anexa 5 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Județean 
Vaslui pe Anexa nr. 5 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul județelor, pe anul 
2015 și estimări pe anii 2016 
– 2018, cu suma de 31.500 mii 
lei, pentru susținerea 
sistemului de protecție a 
copilului.  
 

Obiectiv de investii cu impact 
social. 
 
  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sumele pentru finanţarea 
sistemului de protecţie a 
copilului finanţate din sume 
defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
judeţelor au fost fundamentate 
pe baza standardelor de cost 
calculate pentru beneficiari/ 
tipuri de servicii sociale, 
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Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
 
 
Iniţiator:   
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator Dan Mihai Marian 

aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.23/2010 
fundamentate pe baza 
propunerilor Ministerului Muncii, 
Familiei,  Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice și se 
finanțează de la bugetul de stat  
în proporție de cel putin 90%,  
potrivit prevederilor art.20 din 
OUG 103/2013. 
 

7.  Nr. crt. I - poziţia 39 – judeţul 
Vaslui anexa 5 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Județean 
Vaslui pe Anexa nr. 5 - Sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
la nivelul județelor, pe anul 
2015 și estimări pe anii 2016 
– 2018, cu suma de 10.519 mii 
lei, pentru susținerea 
centrelor de asistență socială 
a persoanelor cu handicap.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
 
Iniţiator:   
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 

Obiectiv de investii cu impact 
social. 
 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucât : 
- sumele pentru finanţarea 
centrelor de asistenţă socială a 
persoanelor cu handicap 
finanţate din sume defalcate din 
TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la 
nivelul judeţelor au fost 
fundamentate pe baza 
standardelor de cost calculate 
pentru beneficiari/ tipuri de 
servicii sociale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului 
nr.23/2010 fundamentate pe 
baza propunerilor Ministerului 
Muncii, Familiei,  Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice și se finanțează de la 
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teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Senator Dan Mihai Marian 

bugetul de stat  în proporție de 
cel putin 90%,  potrivit 
prevederilor art.20 din OUG 
103/2013. 
 
 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
Anexa nr.6 - BUGETE LOCALE 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 6  

S U M E defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti 

poziția 9, județul Brăila 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziția 9, județul 
Brăila, cu suma de 30 mii lei 
pentru finanțarea plăților 
restante către persoanele cu 
handicap din comuna 
Grădiștea, județul Brăila  
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Varga  
Dep. Alexandru Nazare 
 
Grup PNL 
Sursa de finanțare: 
Fondurile încasate din 
colectarea impozitului pe 
construcții speciale redistribuite 
către bugetele locale (măsură 
anunțată de guvernul Ponta) 

Este necesară plata sumelor 
restante cuvenite pentru 
drepturile persoanelor cu 
handicap din comuna 
Grădiștea, județul Brăila. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucat, 
potrivit prevederilor art. 5 
alin.(6) din proiectul legii 
bugetului de stat, se stabileşte 
că pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti,  
autorităţile administraţiei publice 
locale alocă pe lângă sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată şi sume din bugetele 
locale ale acestora. 
Sursa propusă este, potrivit 
prevederilor art.29636 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, venit al 
bugetului de stat, din care nu se 
prevede a se face defalcări 
pentru finanțarea cheltuielilor 
bugetelor locale. 
 

2.  Anexa 6  

S U M E defalcate din taxa pe 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziția 9, județul 
Brăila, cu suma de 6 mii lei 

Este necesară plata sumelor 
restante cuvenite pentru 
ajutorul de încălzire acordat 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucât 
sumele au fost fundamentate 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti 

poziția 9, județul Brăila 

pentru finanțarea plăților 
ajutorului pentru încălzire 
aferente   comunei Grădiștea, 
județul Brăila  
 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Varga  
Dep. Alexandru Nazare 
 
Grup PNL 
 
Sursa de finanțare: 
Fondurile încasate din 
colectarea impozitului pe 
construcții speciale redistribuite 
către bugetele locale (măsură 
anunțată de guvernul Ponta) 

locuitorilor din comuna 
Grădiștea, județul Brăila. 
 
 

pe baza numărului de 
beneficiari comunicat de 
Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice şi a 
sumei de 58 lei alocată 
lunar/beneficiar, pe perioada 
sezonului rece, respectiv 5 luni,  
în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.70/2011; 
 Sursa propusă este, potrivit 
prevederilor art.29636 din 
Legea nr.571/2003 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, venit al 
bugetului de stat, din care nu se 
prevede a se face defalcări 
pentru finanțarea cheltuielilor 
bugetelor locale. 

 
 

3.  Anexa 6  

S U M E defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti 

poziția 9, județul Brăila 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziția 9, județul 
Brăila, cu suma de 10 mii lei 
pentru finanțarea punerii în 
aplicare a hotărârilor 
judecătoreşti privind plata 
salarii, sporuri indemnizații si 
alte drepturi salariale in bani 
stabilite prin lege, aferent   
comunei Berteștii de jos, județul 

Pentru că bugetul comunei  nu 
are fonduri alocate plății 
sumelor stabilite prin hotărâri 
judecătorești este necesară, în 
acest sens, suplimentarea 
bugetului comunei Grădiștea, 
județul Brăila. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucât 
sumele pentru plata hotărârilor 
judecătorești au fost 
fundamentate de către 
Ministerul Educației Naționale 
pe județe, nu pe localități, 
repartizarea pe localități 
urmând a fi făcută de către 
Agenția județeană a finanțelor 
Publice, la propunerea 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Brăila  

 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Varga  
Dep. Alexandru Nazare 
 
Grup PNL 
 
Sursa de finanțare: 
Fondurile încasate din 
colectarea impozitului pe 
construcții speciale, redistribuite 
către bugetele locale (măsură 
anunțată de guvernul Ponta) 

inspectoratului școlar.  
Sursa propusă este, potrivit 
prevederilor art.29636 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, venit al 
bugetului de stat, din care nu se 
prevede a se face defalcări 
pentru finanțarea cheltuielilor 
bugetelor locale. 
Suplimentarea bugetului 
comunei Grădiștea nu asigură 
surse de finanțare pentru 
cheltuielile comunei Berteștii de 
Jos. 

4.  Anexa 6  

S U M E defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti 

poziția 9, județul Brăila 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziția 9, județul 
Brăila, cu suma de 60 mii lei 
pentru finanțarea punerii în 
aplicare a hotărârilor 
judecătoreşti privind plata 
salarii, sporuri indemnizații si 
alte drepturi salariale in bani 
stabilite prin lege, aferent   
comunei Grădiștea, județul 
Brăila  

 

Pentru că bugetul comunei  nu 
are fonduri alocate plății 
sumelor stabilite prin hotărâri 
judecătorești este necesară, în 
acest sens, suplimentarea 
bugetului comunei Grădiștea, 
județul Brăila. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucât 
sumele pentru plata hotărârilor 
judecătorești au fost 
fundamentate de către 
Ministerul Educației Naționale 
pe județe, nu pe localități, 
repartizarea pe localități 
urmând a fi făcută de către 
Agenția județeană a finanțelor 
Publice, la propunerea 
inspectoratului școlar.  
Sursa propusă este, potrivit 
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Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Varga  
Dep. Alexandru Nazare 
 
Grup PNL 
 
Sursa de finanțare: 
Fondurile încasate din 
colectarea impozitului pe 
construcții speciale, redistribuite 
către bugetele locale (măsură 
anunțată de guvernul Ponta) 

prevederilor art.29636 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, venit al 
bugetului de stat, din care nu se 
prevede a se face defalcări 
pentru finanțarea cheltuielilor 
bugetelor locale. 
 

5.  Anexa 6  

S U M E defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti 

poziția 9, județul Brăila 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziția 9, județul 
Brăila, cu suma de 100 mii lei 
pentru finanțarea punerii în 
aplicare a hotărârilor 
judecătoreşti privind plata 
salarii, sporuri indemnizații si 
alte drepturi salariale in bani 
stabilite prin lege, aferent   
comunei Tichilești, județul 
Brăila  

 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 

Pentru că bugetul comunei  nu 
are fonduri alocate plății 
sumelor stabilite prin hotărâri 
judecătorești este necesară, în 
acest sens, suplimentarea 
bugetului comunei Tichilești, 
județul Brăila. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucât 
sumele pentru plata hotărârilor 
judecătorești au fost 
fundamentate de către 
Ministerul Educației Naționale 
pe județe, nu pe localități, 
repartizarea pe localități 
urmând a fi făcută de către 
Agenția județeană a finanțelor 
Publice, la propunerea 
inspectoratului școlar.  
Sursa propusă este, potrivit 
prevederilor art.29636 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și 
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Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului  
Dep. Vasile Varga  
Dep. Alexandru Nazare 
 
Grup PNL 
 
Sursa de finanțare: 
Fondurile încasate din 
colectarea impozitului pe 
construcții speciale, redistribuite 
către bugetele locale (măsură 
anunțată de guvernul Ponta) 

completările ulterioare, venit al 
bugetului de stat, din care nu se 
prevede a se face defalcări 
pentru finanțarea cheltuielilor 
bugetelor locale. 
 

6.  Anexa 6  

S U M E defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti 

poziția 9, județul Brăila 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziția 9, județul 
Brăila, cu suma de 1,2 mii lei 
pentru finanțarea punerii în 
aplicare a hotărârilor 
judecătoreşti privind plata 
salarii, sporuri indemnizații si 
alte drepturi salariale in bani 
stabilite prin lege, aferent   
comunei Victoria, județul Brăila  

 
Autor: Comisia pentru 
administraţie publică şi 
amenajarea teritoriului a 
Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Pentru că bugetul comunei  nu 
are fonduri alocate plății 
sumelor stabilite prin hotărâri 
judecătorești este necesară, în 
acest sens, suplimentarea 
bugetului comunei Victoria, 
județul Brăila. 
 
 

Se propune respingerea  
amendamentului întrucât 
sumele pentru plata hotărârilor 
judecătorești au fost 
fundamentate de către 
Ministerul Educației Naționale 
pe județe, nu pe localități, 
repartizarea pe localități 
urmând a fi făcută de către 
Agenția județeană a finanțelor 
Publice, la propunerea 
inspectoratului școlar.  
Sursa propusă este, potrivit 
prevederilor art.29636 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, venit al 
bugetului de stat, din care nu se 
prevede a se face defalcări 
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Dep. Vasile Varga  
Dep. Alexandru Nazare 
 
Grup PNL 
 
Sursa de finanțare: 
Fondurile încasate din 
colectarea impozitului pe 
construcții speciale, redistribuite 
către bugetele locale (măsură 
anunțată de guvernul Ponta) 

pentru finanțarea cheltuielilor 
bugetelor locale. 
 

7.  Anexa nr. 6  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 
2015  

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2015 cu suma de 5.066 mii 
lei pentru finanţarea 
modernizării drumurilor 
judeţene şi comunale.  
Judeţul SIBIU 
 
Autorul amendamentului: 
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Raluca Turcan 
Grupul Parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare:  Majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1, 
Cap. 1001, „Taxa pe valoare 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor din localitatea 
Arpașu de Jos, judeţul Sibiu, 
pentru finalizarea proiectului 
deja aflat în derulare. 
 
Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece  
traficul rutier a crescut foarte 
mult, atât ca intensitate cât şi 
ca tonaj pe osie, pentru 
menţinerea viabilităţii şi a 
condiţiilor de confort şi 
siguranţă a circulaţiei. 
 Este de menţionat  de 
asemenea faptul că, comuna 
Arpașu de Jos,  se află într-o zonă 
turistică extrem de apreciată, fiind 
vizitată anual de zeci de mii de turiști. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (3), din 
proiectul legii bugetului. 
 



 
 
Nr. 
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adăugată”. 
8.  Anexa nr. 6  

Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 
2015 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2015 cu suma de 3.950 
mii lei pentru finanţarea 
modernizării drumurilor 
judeţene şi comunale.  
Judeţul SIBIU 
 
 
Autorul amendamentului: 
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Raluca Turcan 
 Grupul Parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare:  Majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1, 
Cap. 1001, „Taxa pe valoare 
adăugată”. 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
modernizarea şi asfaltarea 
drumului comunal 
Transfăgărășan-Mănăstirea 
Cîrțișoara-Păstrăvăria Albota, 
din localitatea Cîrțișoara, 
judeţul Sibiu, pentru finalizarea 
proiectului deja aflat în 
derulare. 
Menționăam faptul că 
modernizarea acestui tronson 
de drum este deosebit de 
importantă pentru susținerea și 
dezvoltarea turismului din 
această zonă. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (3), din 
proiectul legii bugetului. 
 
 

9.  Anexa nr. 6  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2015 cu suma de 2.000 
mii lei pentru finanţarea 
modernizării drumurilor 
judeţene şi comunale.  
Judeţul SIBIU 
 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor comunale din 
localitatea Gura Râului, judeţul 
Sibiu. 
Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece  

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
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2015  
Autorul amendamentului: 
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Raluca Turcan 
 Grupul Parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare:  Majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1, 
Cap. 1001, „Taxa pe valoare 
adăugată”. 
 

traficul rutier a crescut foarte 
mult atât ca intensitate cât şi ca 
tonaj pe osie, pentru 
menţinerea viabilităţii şi a 
condiţiilor de confort şi 
siguranţă a circulaţiei. 
  Este de menţionat  de 
asemenea faptul că, comuna 
Gura Râului,  se află într-o zonă 
turistică foartede apreciată, fiind una 
dintre emblemele Mărginimii Sibiului, 
vizitată anual de zeci de mii de turiști. 
 
 

municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (3), din 
proiectul legii bugetului. 
 

10.  Anexa nr. 6  
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti, pe anul 
2015 

Se propune suplimentarea din 
Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2015 cu suma de 
200.000 mii lei pentru 
finanţarea modernizării 
drumurilor judeţene şi 
comunale.  
Judeţul SIBIU 
 
Autorul amendamentului: 
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor comunale din 
localitatea Marpod, judeţul 
Sibiu. 
Specificăm că suma solicitată 
reprezintă datoria către 
FNGICNM, în urma finalizării 
proiectului „Dezvoltarea 
infrastructurii de bază în 
localitățile Marpod, Ilimbav, 
Nocrich și Hosman”, având la 
bază contractual nr. 
C322040873400014/30.06.200
9 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (3), din 
proiectul legii bugetului. 
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protecţia mediului a Senatului 
Deputat PDL Raluca Turcan 
 Grupul Parlamentar al PDL 
din Camera Deputaţilor 
 
Sursa de finanţare:  Majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1, 
Cap. 1001, „Taxa pe valoare 
adăugată”. 
 

 
 

11.  Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, sectoarelor şi 
Municipiului Bucureşti pe anul 
2015 şi estimări pe anii 2016-
2018 
 
Propuneri 2015 
Total ........ 12.282.306 mii lei 
din care pentru 
 
 
Drepturile asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap 
grav sau indemnizaţiile lunare... 
1.548.007 
 

Propunem suplimentarea 
sumelor prevăzute pentru anul 
2015 plata drepturilor 
asistenţilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav 
sau indemnizaţiile lunare  
 
 
Propuneri 2015 
Total ........ 12.437.107 mii lei 
din care pentru 
 
 
Drepturile asistenţilor personali 
ai persoanelor cu handicap 
grav sau indemnizaţiile lunare... 
1.702.808 mii lei 
 
 
Autor:  
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

Majorarea cu 10% a sumelor 
prevăzute cu această destinaţie 
ar acoperi necesarul de 
finanţare, având în vedere pe 
de o parte situaţia socio-
economică deosebit de dificilă a 
beneficiarilor, iar pe de altă 
parte imposibilitatea în 
numeroase cazuri a completării 
finanţării cu sume de la 
bugetele locale. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
potrivit prevederilor art.5 alin.(6) 
din proiectul legii bugetului de 
stat pe anul 2015, pentru 
finanţarea cheltuielilor 
prevăzute la alin.(1) şi (3), 
autorităţile administraţiei publice 
locale alocă pe lângă sumele 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată şi sume din bugetele 
locale ale acestora 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Grupurile parlamentare ale 
UDMR 
Erdei D. István deputat UDMR 
Végh Alexandru senator UDMR 
 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 
 

12.  Anexa  nr.  6 
  
 
 
 

Suplimentarea sumei alocate 
judeţului NEAMŢ, pentru DJ şi 
DC cu 59.000 lei 
 
Autori, 
 Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
deputaţi PSD:  
            Liviu HARBUZ   
            Ioan MUNTEANU  
            Vlad MARCOCI    

Ionel ARSENE  
Marian ENACHE 

Motivaţia: Reţeaua de DJ şi 
DC este într-un stadiu avansat 
de degradare. În ultimii 20 de 
ani, investiţiile au fost aproape 
inexistente în judeţul Neamţ. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului, întrucat 
destinaţia sumelor defalcate din 
taxa pe valoarea adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, 
municipiilor, sectoarelor si 
municipiului Bucuresti este 
prevăzută la art.5, alin. (3), din 
proiectul legii bugetului. 
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Constantin MOISII 
Senatori  PSD: 
Ioan CHELARU  
Liviu BUMBU  
 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

13.  Anexa nr. 6 /Sume defalcate 
din taxa pe valoare adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor 
descentralizate de la nivelul 
comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor şi 
municipiului Bucureşti pentru 
anul 2015 
 

Majorarea sumelor cu 2000 mii 
lei pentru transportul la şi de la 
locul de muncă al cadrelor 
didactice din judeţul Iaşi. 
 
Sursa de finanţare: Suma 
prevăzută în bugetul SGG, la 
capitolul Mobilier, aparatură 
birotică şi alte active corporale, 
unde pentru anul 2015 a fost 
alocată o sumă în plus de 
2.589,66 mii lei, respectiv la  
Anexa 3/13/02,  Capitolul 
5001//Grupa/Titlul 71/art. 
01/alin. 03 
 
 

Autori: Deputat neafiliat 
Camelia BOGDĂNICI, Deputat 

neafiliat  
Petru MOVILĂ 

 
 

Majorarea sumelor pentru 
decontarea transportului la şi 
de la locul de muncă al cadrelor 
didactice din judeţul Iaşi. 
 

 Se propune respingerea 
întrucât: 
- Finanțarea navetei cadrelor 
didactice face parte din 
finanțarea complementară , 
potrivit prevederilor art.105, 
alin.(2), lit.f), din Legea 
nr.1/2011, iar plata acestei 
naturi de cheltuieli se face, 
potrivit prevederilor  art. 37 
alin.(2) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.83/2014, din veniturile proprii 
ale unităților administrativ-
teritoriale și din sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale.  
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ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
Anexa nr.7 - BUGETE LOCALE 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa 7  

SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2015  

poziția 9, județul Brăila 

 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziția 9, județul 
Brăila, cu suma de 80 mii lei 
pentru finanțarea plăților 
restante acumulate de comuna 
Grădiștea, județul Brăila  

Sursa de finanțare: 
Fondurile încasate din 
colectarea impozitului pe 
construcții speciale, redistribuite 
către bugetele locale (măsură 
anunțată de guvernul Ponta) 

 
Autor:  
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Dep. Vasile Varga 

Grup PNL 

Bugetul comunei Grădiștea nu 
a mai putut susține, din fonduri 
proprii, plata mai multor 
restanțe, acumulate în timp, 
către diverși antreprenori care 
au executat lucrări de 
reparații/reabilitări la unitățile 
școlare din comuna Grădiștea. 

 

 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

2.  Anexa 7  Se suplimentează suma 
prevăzută la poziția 9, județul 

Bugetul comunei Grădiștea nu 
a mai putut susține, din fonduri 

Se propune respingerea, 
întrucât 
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SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2015  

poziția 9, județul Brăila 

 

Brăila, cu suma de 60 mii lei 
pentru finanțarea plăților 
restante acumulate de comuna 
Berteștii de Jos, județul Brăila  

Sursa de finanțare: 
Fondurile încasate din 
colectarea impozitului pe 
construcții speciale, redistribuite 
către bugetele locale (măsură 
anunțată de guvernul Ponta) 

 
Autor:  

Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

 
Dep. Vasile Varga  

Dep. Alexandru Nazare 
 

Grup PNL 

proprii, plata mai unei sume 
datorate unei persoane fizice, 
conform unei decizii  definitive, 
în urma unui litigiu. 

 

 

- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

3.  Anexa  7, SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
pe anul 2015 şi estimări pe anii 
2016-2018 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziţia 38, jud. 
Tulcea, cu suma de 11 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului 
„Centru Naţional de Informare 
şi Promovare turistică”, oraş 
Babadag, jud. Tulcea 

Fiind un proiect aprobat şi în 
derulare, ţinându-se cont şi de 
importanţa turistică a zonei, 
finalizarea acestui obiectiv este 
foarte importantă. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
 
Autor:  
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 

prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

4.  Anexa  7, SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
pe anul 2015 şi estimări pe anii 
2016-2018 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziţia 38, jud. 
Tulcea, cu suma de 600 mii lei, 
pentru finanţarea arieratelor 
aferente plăţii pentru energie, 
pază, telefonie, salubritate şi 
prestări servicii, oraş Babadag, 
jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
 
Autor:  
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 

În luna februarie 2015 vor fi 
facturi ce vor deveni arierate 
aferente plăţii pentru energie, 
pază, telefonie, salubritate şi 
prestări servicii 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
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administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 
 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

5.  Anexa  7, SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
pe anul 2015 şi estimări pe anii 
2016-2018 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziţia 38, jud. 
Tulcea,, cu suma de 3.306 mii 
lei, pentru finanţarea 
obiectivului “Construire sediu 
primărie” comuna Baia, jud. 
Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 

rezervă la dispoziţia Guvernului 
 

Autor:  
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 
 

Primăria deţine alt teren pe 
care să construiască noua 
clădire, întrucât actualul sediu 
este foarte vechi şi într-o 
măsură apreciabilă deteriorat. 
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

6.  Anexa  7, SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziţia 38, jud. 
Tulcea, cu suma de 300 mii lei, 
pentru finanţarea obiectivului 

Dată fiind importanţa socială pe 
care o reprezintă blocurile ANL, 
este necesar să se realizeze 
acest obiectiv (racordare la 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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pe anul 2015 şi estimări pe anii 
2016-2018 

“Asigurare utilităţi blocuri 
ANL” comuna Baia, jud. 
Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
 
Autor:  
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 
 

apă, canal etc). 
 
 

legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

7.  Anexa  7, SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
pe anul 2015 şi estimări pe anii 
2016-2018 

Se suplimentează suma 
prevăzută la poziţia 38, jud. 
Tulcea, cu suma de 500 mii lei, 
pentru înfiinţarea unui nou 
cimitir, în localitatea Niculiţel, 
jud. Tulcea 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 
 
 
Autor:  
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 

Lipsa locurilor de înmormântare 
în cimitirul din comuna Niculiţel 
a devenit o reală problemă 
socială a comunităţii. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
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teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL – Popa 
Octavian-Marius 
 

calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

8.  Anexa 7 
SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
pe anul 2015 şi estimări pe anii 
2016-2018 
Pozitia 2, Judetul Arad 
 

Se suplimenteaza suma 
prevazuta la pozitia 2, Judetul 
Arad cu sumade 500 mii lei, ]n 
vederea finantarii obiectivului:  
“Construire pista biciclete” in 
localitatea Chisinau-Cris 
 
Autor : 
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 Deputat PNL,  Mihaita 
Calimete 

 

Obiectivul este important 
pentrui nevoile comunitatii 
locale .  

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

9.  Anexa nr 7, SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2015 şi estimări 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la poziţia 34 -
Sibiu cu suma de 10000 mii lei 
 

Motivaţie: sume este necesară 
pentru investiţii în judeţul Sibiu, 
pentru susţinerea 
învăţământului (subfinanţat 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
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pe anii 2016-2018 Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară 
 
 
Autori:  
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, 
senator PNL Nicolae Neagu 
  

până acum)  şi pentru asistenţă 
socială  
 
 

legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

10.  Anexa nr 7, SUME defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2015 şi estimări 
pe anii 2016-2018 

Se propune suplimentarea 
sumei prevăzute la poziţia 34 -
Sibiu cu suma de 10000 mii lei 
 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară 
 
 
Autori:  
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 

Motivaţie: sume este necesară 
pentru investiţii în judeţul Sibiu, 
pentru susţinerea 
învăţământului (subfinanţat 
până acum)  şi pentru asistenţă 
socială  
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
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Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, 
senator PNL Nicolae Neagu 
  

proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

11.   Anexa nr 7, SUME 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea 
bugetelor locale 
pe anul 2015 şi estimări pe anii 
2016-2018 

Se propune alocarea sumei de 
50000 mii lei pentru finalizare 
proiect campus şcolar din 
comuna Cristian,   jud Sibiu 
 
Sursa de finanţare: sume 
prevazute in Anexa nr.7 
 
 
Autori:  
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, 
senator PNL Nicolae Neagu 
 

Motivaţie: Investiţia este 
necesară pentru finalizarea 
acestui obiectiv.  campusul va fi 
destinat invatamantului cu profil 
tehnic si scolilor de arte si 
meserii.  
 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

12.  Anexa 7.  
SUME defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe 
anul 2015 şi estimări pe anii 
2016-2018 

Suplimentarea poziției nr. 7 din 
Anexa nr. 7 cu suma de 300 
mii lei, astfel : 
 
Sursa de finanțare : Bugetul 
de Stat 

Suma este strict necesară 
orașului Ștefănești, datorită 
nivelului foarte scăzut al 
dezvoltării economice. Fără o 
suplimentare a bugetului local 
din sumele defalcate din TVA, 

Se propune respingerea, 
întrucât 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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Botoșani – 69.659 mii lei 
 
Autori: 
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 
(deputat Aurel Vainer – 
Minorități) 

orașul Ștefănești va fi in 
imposibilitatea desfășurării 
corespunzătoare a diferitelor 
proiecte și activități locale.  
 
 

au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

13.  Nr. crt. I - poziţia 39 – judeţul 
Vaslui anexa 7 
 

Se propune suplimentarea 
bugetului Consiliului Județean 
Vaslui pe Anexa nr. 7 
Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2015 și estimări pe 
anii 2016 – 2018 cu suma de 
68.653 mii lei pentru 
echilibrare buget, județul 
Vaslui. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
 
 
 

Obiectiv de investii cu impact 
social. 
 
 

Se propune respingerea, 
întrucât: 
- destinaţia sumelor alocate prin 
anexa nr.7 nu se stabileşte prin 
legea bugetară anuală; 
- sumele repartizate pe judeţe, 
au fost determinate potrivit 
prevederilor art.33 alin.(2) din 
Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza celor două 
criterii: 
- capacitatea financiară 
calculată în funcţie de impozitul 
pe venit încasat pe locuitor, în 
proporţie de 70% din sumele 
defalcate; 
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Iniţiator:   
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
 
Senator Dan Mihai Marian 
 

- suprafaţa judeţului, în 
proporţie de 30% din sumele 
defalcate 
 

 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
Anexa nr.8 - BUGETE LOCALE 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Anexa nr.8 
Număr posturi pentru personal 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2014 şi estimări pe 
anii 2015-2017 
 
COVASNA......218 
 
 
SĂLAJ........530 
 

Propunem majorarea numărului 
de posturi 
 
COVASNA......250 
 
SĂLAJ........540 
 
Sursa: 
Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
8001 Acţiuni generale 
economice, comerciale şi de 
muncă 
8001 55 Alte transferuri 
800155 46 Transferuri către 
întreprinderi în cadrul 
schemelor de ajutor de stat 
 
Autor:  
Comisia pentru administraţie 
publică şi amenajarea 
teritoriului a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru 
administraţie publică, 
organizarea teritoriului şi 
protecţia mediului a Senatului 
Grupurile parlamentare ale 

Numărul suplimentar solicitat 
este în concordanţă cu 
solicitările unităţilor de cult din 
judeţele Covasna şi Sălaj, în 
prezent acesta fiind insuficient. 
 
 

 Se propune respingerea 
amaendamentului întrucât: 
bugetul de stat nu poate finanţa 
un număr mai mare de personal 
neclerical. Potrivit prevederilor 
Ordonanţei Guvernului 
nr.82/2001, cu modificările 
ulterioare,  autorităţile 
administraţiei publice locale pot 
aproba majorarea numărului 
personalului neclerical, cu 
asigurarea surselor de finanţare 
din veniturile proprii ale 
bugetelor  locale. 



 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
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UDMR 
Erdei D. István deputat UDMR 
Végh Alexandru senator UDMR 

 
 
 
 
 



ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE 

 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
Anexa nr.10 Bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 2013-2018 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Bugetul fondului unic de 
asigurări sociale de sănătate 
– Anexa 10, Cap. 6605 – 
Sănătate, Subcap. 06 – Servicii 
medicale în unităţi sanitare cu 
paturi, Paragraf 01 – Spitale 
Generale 

Majorarea cuantumului 
prevăzut cu suma 
corespunzătoare suplimentării 
cu 30 a numărului de paturi 
finanţate de la bugetul de stat 
pentru Spitalul Municipal 
Urziceni, judeţul Ialomiţa. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul fondului unic de 
asigurări sociale de sănătate – 
Anexa 10, Cap. 6605 – 
Sănătate, Subcap. 04 – Servicii 
medicale în ambulatoriu, 
Paragraf 05 - Asistenţă 
medicală în centre medicale 
multifuncţionale. 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Aurelian Ionescu, Deputat 
PC-PLR 

Subfinanţarea acută a actului 
medical de la Urziceni a obligat 
spitalul să funcţioneze la cote 
de avarie. Prin suplimentarea 
numărului de paturi finanţate de 
la bugetul de stat s-ar evita 
colapsul financiar generat prin 
acumularea de arierate şi s-ar 
crea premisele creşterii 
indicelui de rentabilitate la 
nivelul instituţiei spitaliceşti. 
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului  întrucât nu 
se precizează suma cu care ar 
urma să se suplimenteze 
bugetul  Fondului național unic 
de asigurări sociale de sănătate 
la cap.6605, subcap.06, 
paragraful 01– Spitale generale. 
 
De asemenea, numărul de 
paturi finanțate pe anul 2015 
este aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.449/2014 privind 
aprobarea planului național de 
paturi pentru perioada 2014-
2016, iar amendamentul propus 
cotravine prevederilor legale 
aflate în vigoare. 
 
 
 

2.  Anexa nr.10 – BUGETUL 
fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 
pe anii 2013-2018 

Suplimentarea cu 30.000 mii lei 
a Programului Naţional de 
tratament al hemofiliei şi 
talasemiei, parte a programelor 

Bolnavii de hemofilie din 
România sunt în continuare 
subtrataţi, sub standardul minim 
european de 3 UI/capita. În 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
repartizarea cheltuielilor pe 
subcapitole din bugetul 
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Anexa nr.10, Cap 6605, 
Subcapitol 03 , Paragraf 02  
Medicamente pentru boli 
cronice cu risc crescut utilizate 
în 
programele naţionale cu scop 
curativ 

naţionale de sănătate curative 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea sumei de  30.000  
mii lei de la  Capitol 6605, 
Subcapitol 03 paragraf 01 
Medicamente cu şi fără 
contribuţie personală . 
 
 
Autori: Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
 Senator PNL  Nelu Tataru 
 

lipsa substituţiei factorului de 
coagulare la timp şi în 
cantităţile recomandate, 
bolnavii de hemofilie trăiesc  în 
continuare sub spectrul 
imposibilităţii de a beneficia de 
profilaxie, în cazul copiilor, 
respectiv preîntâmpinarea 
episoadelor hemoragice 
spontane, în cazul adulţilor. 
Dacă la nivel european, bolnavii 
de hemofilie duc o viaţă 
normală, în România în lipsa 
asigurării factorului de 
substituţie la timp şi în condiţiile 
recomandate, viaţa pacienţilor 
este afectată pe toate palierele, 
şcolar, profesional, familial şi 
social de un număr mediu de 
40-50 de accidente hemoragice 
pe an şi de consecinţele lor 
nefaste.  
 
Respins de Comisia pentru 
sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor şi Comisia pentru 
sănătate publică a Senatului 
Nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate s-
a făcut potrivit propunerii 
ordonatorului principal de 
credite, în concordanță cu 
prioritățile stabilite de acesta pe 
anul 2015, potrivit Legii 
nr.500/2002 privind finanțele 
publice, cu modificările și 
completările ulterioare. 
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