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Comisia pentru politică economică,                Comisia economică, industrii 
         reformă şi privatizare                                                              şi servicii 
        Nr.21/16/28.01.2013                            Nr.XX/10/28.01.2013 
 
Comisia pentru industrii şi servicii                Comisia pentru privatizare şi 
                              administrarea activelor statului 
         Nr.23/15/28.01.2013                 Nr.XXI/8/28.01.2013 

 

AVIZ COMUN 

asupra Legii bugetului de stat pe anul 2013 

 

În conformitate cu prevederile art.1 pct.2 şi art.9 din Regulamentul şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii şi 
Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului au fost 
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013, 
trimis de Guvern. 

 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi art.67 din Regulamentul Senatului, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege, menţionat 
mai sus, în şedinţa din 28 ianuarie 2013. 

 Cele patru comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi anexele 
acestuia cu privire la proiectele de buget ale Ministerului Economiei, inclusive pentru 
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şiTurism şi pentru Energie. 
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 La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 
Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Economiei sub conducerea domnului 
ministru Varujan Vosganian şi doamnei ministru delegate Maria Grapini. 

 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2013 şi anexele la acesta cu privire la proiectul de  buget al  Ministerului Economiei, 
a fost avizat favorabil. 

Amendamentele respinse sunt redate în anexa la prezentul Aviz. 

 

 În raport cu obiectul şi conţinutul sau iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 

 

 PREŞEDINTE,                    PREŞEDINTE, 

 

          Deputat Mihai TUDOSE                 Senator Lucian ILIESCU 

 

 

 

PREŞEDINTE,                   PREŞEDINTE, 

 

Deputat Iulian IANCU              Senator Mircea-Marius BANIAS 
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ANEXĂ 
 
                                                                  AMENDAMENTE RESPINSE : 

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

1.  Anexa 3/35 Ministerul Economiei 
Capitolul bugetar 50.01, Articolul 02, 
Alin. 51 Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investitii in 
turism 

Se alocă suma de 250 000 lei – în 
bugetul Ministerului Economiei 
pentru realizarea obiectivului de 
investiţie ”Reabilitarea Curţii 
interioare a Cetăţii Făgăraşului din 
municipiul Făgăraş”. 

Alocarea se realizează către Primăria  
Făgăraş. 

(Deputat Maria Grecea – PPDD 

Senator Marius Coste – PPDD) 

Cetatea Făgăraşului este un 
obiectiv turistic de referinţă în 
zonă, iar reabilitarea curţii 
interioare este obligatorie în 
scopul optimizării circuitului 
turistic. 

(Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului) 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

2.  Anexa 3/35 Ministerul Economiei 
Capitolul bugetar 50.01, Articolul 02, 
Alin. 51 Transferuri de la bugetul de 
stat catre bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investitii in 
turism 

 

Se alocă suma de 3.500.000 lei – în 
bugetul……privind obiectivul 
“Reabilitare structură turistică – 
Cetatea Rupea”. Alocarea se va face 
către Primăria Rupea. 

(Deputat Maria Grecea – PP DD 

Senator Marius Coste – PP DD) 

Cetatea Rupea este unul dintre 
cele mai vechi vestigii 
arheologice de pe teritoriul 
României, iar reabilitarea 
obiectivului va permite 
includerea sa în circuitul 
turistic. (Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului) 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

3.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Cap. 8101, Grupa/Titlu 40 – Titlul 
IV Subvenţii, Articol 16 – Program 
de conservare sau de închidere a 
minelor  

 

Se propune majorarea sumei alocate 
Programului de închidere a minelor 
prevăzută la Cap. 8101, Grupa/Titlu 
40 – Subvenţii, Articol 16 – Program 
de conservare sau de închidere a 
minelor, cu suma de 110201 mii lei 
pentru a atinge nivelul execuţiei 
preliminare din anul 2012 în sumă 
nominală de 304272  mii lei, în creş-
tere cu 36,22% faţă de proiectul de 
lege propus de Guvern. 

 

Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 

Grup Parlamentar PP-DD Camera 
Deputaţilor 

 

Sectorul industriei miniere  
reprezintă un segment deosebit 
de important menit să susţină 
activ dezvoltarea economică. 
Continuarea procesului de 
restructurare a industriei 
miniere reprezintă un obiectiv 
strategic in reformarea 
industriei româneşti. Reducerea 
sumei alocate pentru Programul 
de conservare şi închidere a 
minelor nu va face decât să 
blocheze acest proces necesar 
pentru eficientizarea acestor 
activităţi. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

4.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Cap. 8001, Grupa/Titlu 55 – Titlul 
VII Alte transferuri, Articol 01, 
Alin. 16 – Sprijinirea înfiinţării de 
noi întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii 

Se propune majorarea sumei alocate 
Sprijinirii înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, 
prevăzută la Cap. 8001, Grupa/Titlu 
55 – Titlul VII Alte transferuri, 
Articol 01, Alin. 16 – Sprijinirea 
înfiinţării de noi întreprinderi şi 
susţinerea dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii, cu suma de 880 mii 

Motorul dezoltării economice 
rămâne mediul de afaceri şi cu 
precădere sectorul 
Întreprinderilor Mici şi 
Mijlocii. Făcând câteva referiri 
asupra acestui domeniu, o 
prioritate strategică ar trebui s-
o reprezinte dezvoltarea 
sectorului IMM-urilor. Este 
demonstrat că Întreprinderile 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

 lei pentru a atinge nivelul execuţiei 
preliminare din anul 2012 în sumă 
nominală de 70.850  mii lei, în creş-
tere cu 1,24% faţă de proiectul de lege 
propus de Guvern. 

 

Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 

Grup Parlamentar PP-DD Camera 
Deputaţilor 

 

Mici şi Mijlocii reprezintă forţa 
progresului economic, ele 
insemnând o sursă de inovare şi 
creare de locuri de muncă. 
Pornind de la premise reală ca 
IMM-urile reprezintă coloana 
vertebrală in economia 
naţională şi europeană, statele 
europene trebuie să 
conştientizeze că acest sector 
nu trebuie lăsat pe marginea 
prapastiei. Din păcate mediul în 
care îşi desfaşoară activitatea 
întreprinderile mici şi mijlocii 
este împovarat de norme, 
reguli, taxe şi bariere 
administrative de natură să 
împiedice dezvoltarea firească 
a acestor actori extrem de 
importanţi. Atenţia şi eforturile 
Guvernului trebuie să se 
concentreze în sensul 
imbunătăţirii cadrului în care 
acestea functionează.  

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

5.  Anexa nr. 3/35/02 Ministerul 
Economiei 

Cap. 8601, Grupa/Titlu 55 – Titlul 
VII Alte transferuri, Articol 01, 
Alin. 49 – Transferuri pentru 
finanţarea cercetării în domeniul 
economic 

Se propune majorarea sumei alocate 
finanţării cercetării în domeniul 
economic, prevăzută la Cap. 8601, 
Grupa/Titlu 55 – Titlul VII Alte 
transferuri, Articol 01, Alin. 49 – 
Transferuri pentru finanţarea 
cercetării în domeniul economic, cu 
suma de 900 mii lei pentru a atinge 
nivelul execuţiei preliminare din anul 
2012 în sumă nominală de 66.900  mii 
lei, în creştere cu 1,35% faţă de 
proiectul de lege propus de Guvern. 

 

Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 

Grup Parlamentar PP-DD Camera 
Deputaţilor 

Cercetarea dezvoltarea 
reprezintă motorul economiei 
bazate pe cunoaştere. Prin 
această majorare se asigură o 
investiţie, utilă şi necesară, pe 
termen mediu şi lung pentru 
societatea şi economia 
românească.  

 

Sursa de finanţare:  Anexa nr. 
3/35/02, Cap. 8701, 
Grupa/Titlu 20 – Titlul II 
Bunuri şi servicii, Articol 30, 
Alin. 30 care se va modifica 
astfel: Alte cheltuieli cu bunuri 
şi servicii (-) 900 mii lei.\ 

Prin vot, membrii 
celor patru 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  

Capitolul 50.01 

Grupa 51 

Articol 02 Alineat 21 

Titlul:   Transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Economiei cu suma de 
40.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului: 

 „Dezvoltarea zonei turistice Borşa-
pârtie olimpica Borşa, jud. 
Maramureş". 
 
H.G.426/2009 si H.G.120/2010 se 
refera la ce va intereseaza.SCHI IN 

Finalizarea acestei investiţii 
este vitala pentru revigorarea 
activităţii economice si turistice 
a zonei Borşa – Vişeu. 

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului sau sumele 
defalcate din TVA  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

realizarea obiectivelor de investiţii in  

turism 

 

ROMANIA – STATIUNEA 
BORSA, judetul Maramures 

Autor: Deputat Nuţu FONTA 

Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 

7.  Anexa 3/35/02 

Capitolul 5001 

Grupa 51 

Articolul 02 

Alineat 21 

Se suplimentează Bugetul 
Ministerului Economiei cu suma de 
1.869 mii lei ce va fi prevăzută la 
Capitolul 5001 Cheltuieli – Bugetul 
de stat; Grupa/Titlul 51 Transferuri 
între unităţi ale administraţiei publice; 
Articolul 02 Transferuri de capital; 
alineat 21 Transferuri de la bugetul de 
la bugetul local pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în turism;  - 
sumă ce va fi transferată către bugetul 
local al municipiului Sighişoara cu 
destinaţia: „Crearea şi Dotarea unui 
Centru Naţional de Informare şi 
Promovare Turistică în Municipiul 
Sighişoara” 

Municipiul Sighişoara, jud. Mureş  

Ordonatorul principal de credit va 
proceda la întocmirea fişei 
obiectivului respectiv modificarea 
poziţiilor bugetare corespunzătoare 

Amendamentul are la baza 
discuţiile purtate cu 
reprezentanţii agenţilor 
economici cu specific in 
activităţi turistice, în 
concordanţă cu voinţa 
autorităţii publice locale, 
discuţii care au relevat 
importanţa deschiderii şi 
funcţionării unui astfel de 
centru pentru promovarea 
cât mai eficientă a Sighişoarei 
ca valoare istorică, 
arhitectonică şi culturală pe 
plan naţional şi internaţional. 

Constrângerile bugetare la care 
este supus bugetul autorităţii 
locale fac imposibilă susţinerea 
din resurse proprii unui astfel 
de proiect investiţional. 

Crearea unui astfel de centru va 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

din Anexa 3/35/01   

 

Autor: deputat Sefer Cristian George; 
Grupul Parlamentar PP-DD  

crea plus valoare investiţiei 
prin facilitatea accesului 
operatorilor economici de 
turism la consumatorii atât din 
plan intern cât şi în special 
externi cu consecinţă a măririi 
profitabilităţii pe termen mediu 
şi lung.   

Sursa de finanţare: 
diminuarea corespunzătoare 
a Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului (din 
Titlul V Fonduri de rezervă) 

Identificarea sursei de finanţare 
are la bază experienţa anilor 
anteriori care au dovedit 
invariabil rectificarea în minus 
a acestui indicator şi 
transferarea unei părţi 
semnificativa a acestuia în 
vederea suplimentării bugetului 
autorităţilor publice locale, 
odată cu rectificările bugetare 
de la sfârşit de an. 

8.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Se propune majorarea bugetului Min. 
Economiei cu suma de 5.000 mii lei 
pentru obiectivul Dezvoltarea 
Domeniului Schiabil in Zona 

Lucrarile au inceput in anul 
2010 si au fost estimate la 
35.000 mii lei. In present mai 
sunt de executat lucrari de 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

 Turistica Parang. 

Municipiul Petrosani  

 Jud.Hunedoara 

Autori Dep. Monica Iacob Ridzi 

Grup Parlamentar PP-DD 

5.000 lei. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

 

amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

9.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 art.2 

Ministerul Economiei 

 

Se propune majorarea bugetului Min. 
Economiei cu suma de 800  mii lei 
pentru obiectivul Promovarea 
turistica a bisericilor medievale 
sec.XVI 

Municipiul Targoviste 

Jud.Dambovita 

 

Autori Dep. Radu Mihai Popa 

Grup Parlamentar PP-DD 

Bisericile medievale din sec. 
XVI reprezinta un important 
punct de atractie turistica, dar 
insufficient valorificat. Este 
necesara o promovare turistica 
mai ampla. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

10.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 art.2 

Ministerul Economiei 

 

Se propune majorarea bugetului Min. 
Economiei cu suma de 900  mii lei 
pentru obiectivul Promovarea 
turistica a bisericilor de la sfarsit de 
veac XIX si inceput sec.XX 

Municipiul Targoviste 

Bisericile din sec.IX-XX 
reprezinta un important punct 
de atractie turistica, dar 
insufficient valorificat. Este 
necesara o promovare turistica 
mai ampla. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

Jud.Dambovita 

Autori  Dep. Radu Mihai Popa 

Grup Parlamentar PP-DD 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

 

precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

11.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 art.2 

Ministerul Economiei 

 

Se propune majorarea bugetului Min. 
Economiei cu suma de 900  mii lei 
pentru obiectivul Promovarea 
turistica a bisericilor medievale 
sec.XVII-XVIII 

Municipiul Targoviste 

Jud.Dambovita 

Autori  Dep. Radu Mihai Popa 

Grup Parlamentar PP-DD 

Bisericile din sec.XVII-XVIII 
reprezinta un important punct 
de atractie turistica, dar 
insufficient valorificat. Este 
necesara o promovare turistica 
mai ampla. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

12.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 art.2 

Ministerul Economiei 

 

Se propune majorarea bugetului Min. 
Economiei cu suma de 1.000  mii lei 
pentru obiectivul Promovarea 
turistica a monumentului istoric de 
importanta nationala Curtea 
Domneasca 

Municipiul Targoviste 

Jud.Dambovita 

Ansamblul istoric-religios 
Curtea Domneasca reprezinta 
un important punct de atractie 
turistica, dar insufficient 
valorificat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

Autori 

 Dep. Radu Mihai Popa 

Grup Parlamentar PP-DD 

 

13.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 art.2 

Ministerul Economiei 

 

Se propune majorarea bugetului Min. 
Economiei cu suma de 950  mii lei 
pentru obiectivul Promovarea 
turistica a mănăstirilor vechi din 
zona Târgoviste 

Municipiul Targoviste 

Jud.Dambovita 

Autori Dep. Radu Mihai Popa 

Grup Parlamentar PP-DD 

Manastirile din zona Târgoviste 
reprezinta un important punct 
de atractie turistica, dar 
insufficient valorificat. Este 
necesara o promovare turistica 
mai ampla. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

14.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 art.2 

Ministerul Economiei 

 

Se propune majorarea bugetului Min. 
Economiei cu suma de 375  mii lei 
pentru obiectivul Infiintare centru de 
informare turistica in Com.Malul 
cu Flori pentru promovarea 
obiectivelor turistice din zona Malul 
cu Flori, Candesti si Botesti 

Loc.Malul cu Flori 

Jud.Dambovita 

Zona Malul cu 
Flori/Candesti/Botesti are un 
mare potential turistic 
insufficient promovata. Este 
necesara o promovare turistica 
mai ampla. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

Autori Dep. Radu Mihai Popa 

Grup Parlamentar PP-DD 

 

15.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 art.2 

Ministerul Economiei 

 

Se propune majorarea bugetului Min. 
Economiei cu suma de 15  mii lei 
pentru obiectivul Infiintare centru de 
informare turistica 

Loc.Pietrari 

Jud.Dambovita 

Autori Dep. Radu Mihai Popa 

Grup Parlamentar PP-DD 

Zona Pietrari are un mare 
potential turistic insufficient 
promovat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 

 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

16.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 art.2 

Ministerul Economiei 

 

Se propune majorarea bugetului Min. 
Economiei cu suma de 794  mii lei 
pentru obiectivul Infiintare centru de 
informare turistica si dezvoltare a 
serviciilor turistice 

Loc. Potlogi 

Jud.Dambovita 

Autori Dep. Radu Mihai Popa 

Grup Parlamentar PP-DD 

Zona Potlogi are un mare 
potential turistic insufficient 
promovat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 

 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

17.  Anexa 3/35/02. cap.5001 gr.51 art.2 

Ministerul Economiei 

 

Se propune majorarea bugetului Min. 
Economiei cu suma de 900  mii lei 
pentru obiectivul Infiintare centru de 
informare turistica si dezvoltare a 
serviciilor turistice 

Loc. Raul Alb 

Jud.Dambovita 

Autori Dep. Radu Mihai Popa 

Grup Parlamentar PP-DD 

 

Zona Raul Alb are un mare 
potential turistic insufficient 
promovat. Este necesara o 
promovare turistica mai ampla. 

 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului. 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

18.  Legea Bugetului de Stat pe 2013,  
Anexa 3/35/01, 

Ministerul Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri. 

Capitolul 5001, titlul 51, articolul 30, 
alineatul 01 – 

Transferuri către instituţii publice 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri cu 
suma de 350.000,00 lei pentru S.C. 
MOLDOMIN S.A. Moldova Nouă din 
localitatea Moldova Nouă, judeţul 
Caraş-Severin. Banii sunt necesari 
pentru: luarea unor măsuri urgente 
pentru asigurarea sistemului de 
umectare a 80 hectare suprafaţă a 
Iazului  de decantare  Boşneag-
Extindere;  pentru a împiedica 
ridicarea pulberei de steril care din 
cauza intensificărilor de vânt Coşava 
specific zonei Banatului, ajunge 

Această problemă a societăţii 
S.C.  MOLDOMIN S.A. 
Moldova Nouă a fost litigiu la 
nivel de stat între Iugoslavia şi 
România. Intre anii 1986-1987 
s-a  împădurit cu pământ de 
împrumut  o suprafaţă de cca 
20-25 hectare cu arbuşti şi 
arbori forestieri, care la ora 
actuală funcţionează perfect  
împiedicând astfel vântul să 
ridice în atmosferă particule de 
praf de steril. 

După anul 1990 au avut loc 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

uneori şi la 100km/h, creând un nor de 
particule nemaivăzându-se nimic in 
jur, afectând 20 de mii locuitori din 
localităţiile Moldova Nouă şi Veliko-
Gradişte din Republica Serbia. 

Limitele de poluare, măsurate de la o 
distanţă de 40 metri de societate, 
înregistrau valori de 73 de ori mai 
mari decât maximele admise. 

Iniţiator: Deputat UNPR Ion 
Tabugan- Grup parlamentar PSD. 

foarte multe întâlniri între 
reprezentantul statului Român 
şi statului Sârb din Ministerul 
aferent, ocazie cu care s-au 
încheiat mai multe protocoale 
in vederea împăduririi acestor 
iazuri.  

Totodată Primăria si Consiliul 
Local Moldova Nouă au făcut 
demersurile necesare la 
Ministerul de resort, neprimind 
niciun răspuns. De asemenea in 
calitate de deputat am făcut o 
propunere de amendament in 
legislaţia 2012, dar nu a fost 
luată in considerare. 

De aceea vă rog insistent ca 
viata oamenilor din cele 2 ţări 
să intre în normal este necesară 
această sumă minimă de 
350.000,00 lei pentru montarea 
unui   

sistem de umectare a prafului 
de steril. 

Sursă de finanţare- Bugetul 
de Stat. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

19.  Anexa3/35 

Ministerul Economiei 

Se aloca suma de 100 mii lei pentru 
finantarea proiectului privind 
asigurarea securitatii cibernetice prin 
instalarea de filtre - servere de tip I si 
de tip II- (servere ce pot gestiona 
traficul de e-mail si internet ) 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si Senat 

Deputat PDL Vreme Valerian 

Acest proiect va permite 
identificarea si protejarea 
atacurilor malitioase si 
furturilor de date din sistemele 
informatice ale Ministerului 
Economiei 

Sursa de finanţare:  

Cresterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

20.  Anexa 3/35/02 

Ministerul Economiei  

 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 

sat vacanta VARTOP-ARIE- 

SENI ,orasul NUCET,judet Bihor 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si Senat 

Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura sat vacanta 
VARTOP-ARIE- 

SENI ,orasul NUCET,judet 
Bihor 

Sursa de finantare, Bugetul 
Ministerului Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei 
Publice 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

21.  Anexa 3/35/02 

Ministerul Economiei  

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 
BOGA-PADIS, judetul Bihor 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura BOGA-PADIS, 
judetul Bihor 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

 Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si Senat 

Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Sursa de finantare, 

Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

22.  Anexa 3/35/02 

Ministerul Economiei  

 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura 

STANA DE VALE, judetul Bihor 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si Senat 

Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura 

STANA DE VALE,judetul 
Bihor 

Sursa de finantare, 

Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

23.  Anexa 3/35/02 

Ministerul Economiei  

 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura  

VARATEC, judetulBihor 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si Senat 

Deputat Laza-Matiuta Liviu 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura  

VARATEC ,judetul Bihor 

Sursa de finantare, 

Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

24.  Anexa 3/35/02 Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru Modernizare infrastructura  

Necesar pentru modernizare 
infrastructura  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

Ministerul Economiei  

 

CAMP MOTI-VASCAU, judetul 
Bihor 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si Senat 

Deputat Laza-Matiuta Liviu 

CAMP MOTI-VASCAU, 
judetul Bihor 

Sursa de finantare, 

Bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice 

considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

25.  Anexa 3/35/02 

Ministerul Economiei  

 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru modernizare infrastructura  

ROSIA, judetul Bihor 

Necesar pentru modernizare 
infrastructura  

ROSIA, judetul Bihor 

Prin vot, membrii 
celor patru 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 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 970 mii lei pentru 
construire panouri solare in comuna 
Zemes, judetul Bacau 

Autori: Deputat PDL Vreme Valerian 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
cheltuieli de investitii. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

27.  Legea bugetului de stat pe 2013 Anexa 
3/35 Ministerul  Economiei 

 

Alocarea sumei de 600 mii lei pentru 
realizare unui sistem de transformare 
a energiei solare în energie electrică, 
oraş Hârlău, judeţul Iaşi. 

Autor: DEPUTAT PSD ANGHEL 
STANCIU 

 

Obiectivul general al 
proiectului este realizarea unei 
capacităţi de producere a 
energiei realizandu-se o 
economie substanţială la 
nivelul bugetului local. 

Sursa de finanțare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

28.  Anexa nr. 3/35 -   

Ministerul Economiei 

Obiectiv de investiţii: 

-Investiţii în staţiunea Straja Lupeni, 
jud. Hunedoara. 

deputat PSD 

Cornel-Cristian Resmeriţă 

Grup Parlamentar  PSD 

Motivare: 

Lucrările de investiţii privind 
dezvoltarea staţiunii au fost 
executate în proporţie de 80%. 

Suma propusă: 50.000.000 lei 

Sursa de finanţare 

Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

29.  Anexa nr.3/35 –  

Ministerul Economiei 

 

Obiectiv de investiţii: 

 -Investiţii în staţiunea Pasul Vulcan , 
jud. Hunedoara. 

   deputat PSD 

Motivare:  

Se doreşte unirea staţiunii Pasul 
Vulcan cu Straja Lupeni , ca o 
alternativă pentru crearea de 
noi locuri de muncă, zona fiind 
puternic afectată economic de 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

Cornel-Cristian Resmeriţă 

 Grup Parlamentar  PSD 

 

 

închiderea unor unităţi miniere. 

Suma propusă: 20.000.000 lei 

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

30.  Anexa 3/35/02 Ministerul Economiei Din suma prevăzută se aloca suma de 
150 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  

Dezvoltarea turismului de iarnă în 
Munţii Apuseni, comuna Băişoara, 
judeţul Cluj; 

Autori:Adrian Gurzău deputat PDL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Comuna Băişoara trebuie să 
susţină obligaţiile de plată 
legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important 
pentru comunitatea locală. 

Sursa de finanțare: 

Bugetul Ministerului 
Economiei 

 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

31.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
5000 mii lei pentru reţea alimentare 
gaze, Comuna Glodeanu Sărat, Judeţ 
Buzău. 

Autori:Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 

Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 



  20

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 
nu este sustenabilă. 

32.  
Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
6182 mii lei pentru reţea de 
electrificare Sat Gura Siriului, 
Comuna Siriu, Judeţ Buzău. 

Autori:Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 

Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

33.  
Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
50 mii lei, branşament retea electrică 
Bază Sportivă – Model tip II, Comuna 
Cislău, Judeţ Buzău. 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Lucrări de continuare a 
reabilitării, finalizare a 
obiectivelor de investiţii şi 
implementare a proiectelor 
integrate. 

Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

34.  Anexa 3/35 Ministerul Economiei Se propune alocarea sumei de 
1.000.000 mii lei pentru înfiinţarea şi 
funcţionarea Fondului Român 
pentru Infrastructură, ca fond 
public pentru investiţii de interes 
naţional, cu management privat şi 
listat la Bursa de Valori Bucureşti. 

Efectele de antrenare în 
economia naţională pe care le 
va avea susţinerea unui 
program coerent de investiţii în 
infrastructură justifică efortul 
bugetar pentru înfiinţarea 
Fondului Român pentru 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 



  21

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

Autori: Deputat PDL Adreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructură 

Sursa de finanţare: veniturile 
bugetare suplimentare realizate 
prin aplicarea noilor măsuri de 
politică fiscală aplicate 
operatorilor economici din 
domeniul exploatării resurselor 
energetice şi minerale ale 
României. 

precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

35.  Anexa 3/35 Ministerul Economiei  Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
700 mii lei pentru înfiinţarea şi 
funcţionarea Consiliului Naţional 
pentru Competitivitate, ca entitate 
publică independentă. 

 

Autori: Deputat PDL Adreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Mediul macroeconomic din 
România are nevoie urgentă de 
evaluarea permanentă a 
competitivităţii româneşti şi de 
elaborarea de recomandări de 
politică publică în scopul 
menţinerii şi creşterii cotelor de 
piaţă la nivelul pieţei interne, 
cât şi pentru stimularea 
permanentă a exporturilor 
româneşti. 

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

36.  Anexa 3/35 Ministerul Economiei Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 

Capitalizarea  Fondului 
National de Garantare a 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

10.000 mii lei pentru capitalizarea 
Fondul National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderi Mici si 
Mijlocii 

Autori: Deputat PDL Adreea Maria 
PAULGrupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Creditelor pentru Intreprinderi 
Mici si Mijlocii stimulează şi 
sprijină IMM-urile în realizarea 
unor planuri de afaceri.  

Sursa de finanţare: creşterea 
deficitului bugetar cu 0,4% din 
PIB pentru asigurarea finanţării 
investiţiilor strategice 

considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

37.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 4.804.749 lei pentru 
reabilitare reţea de alimentare cu 
energie electrică în municipiul Lupeni 
–staţiunea turistică Straja, judeţul 
Hunedoara. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Acest proiect este aprobat, 
contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni pentru 
acest proiect este de 306.575 
lei, valoarea totală a proiectului 
fiind de 5.111.324 lei. 

Bugetul Ministerului 
Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

38.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 697.078 lei pentru 
extinderea alimentării cu energie 
electrică în comuna Sîntămăria-Orlea, 
judeţul Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Proiectul implică extinderea 
reţelei de joasă tensiune în 
cinci zone ale comunei care se 
caracterizează prin dezvoltare 
rezidenţială şi potenţial 
economic deosebit, dar care 
este frânat de lipsa 
infrastructurii energetice.  

Sursa de finanţare :Bugetul 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

Ministerului Economiei  

39.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 395.038,84 lei 
pentru realizarea electrificării zonelor 
neelectrificate din satul Copaci, 
comuna Totesti, jud. Hunedoara prin 
programul Electrificarea 2007-2009. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Aceste fonduri sunt necesare 
pentru alimentarea cu energie 
electrica a 13 gospodarii din 
satul Copaci si repopularea 
acestui sat. Dosarul cererii de 
finanţare a fost depus in luna 
Iunie 2009, la MIRA.  

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

40.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 205.000 lei pentru 
extinderea reţelei electrice în satul 
Castau, comuna Beriu, judeţul 
Hunedoara. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 2009, 
suma estimată nefiind plătită. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

41.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.731.769 lei 
pentru reabilitarea şi modernizarea 
Centrului Vechi al municipiului 
Lupeni, jud. Hunedoara. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 

Proiectul este aprobat, 
contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este de 
612.231 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 2.344.000 
lei. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

42.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 3.000.000  lei 
pentru electrificarea satului URSICI 
comuna Bosorod, judeţul Hunedoara 

  

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Realizarea acestui proiect de 
electrificare a satului Ursici ar 
favoriza stabilizarea 
locuitorilor in satele de munte 
si atragerea 

investitorilor. 

Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

43.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 205.000 lei pentru 
extinderea reţelei electrice in satul 
Castau, comuna Beriu, judeţul 

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 2009, 
suma estimată nefiind plătită. 
Sursa de finanţare: 

Sursa de finanţare :  Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

44.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 120.000 lei pentru 
modernizarea iluminatului public în 
comuna Beriu, judeţul Hunedoara 

 

Contract multianual, suma 
estimată fiind cea aferenta 
anului 2012. 

Sursa de finanţare : Bugetul 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Ministerului Economiei  

 

justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

45.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 7.379.383 lei 
pentru CET Paroseni Instalarea cazan 
de 270 t/h si a unui CAF de 100 
Gcal/h, inclusiv amenajări in 
gospodăria de cărbune si lucrări de 
alimentare cu apa de adaos, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale 

Paroşeni, judeţul Hunedoara. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Continuarea lucrărilor in 
vederea realizarea unui flux de 
benzi , continuarea lucrărilor in 
vederea finalizării acumulării 
hidrotehnice Baleia. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

46.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 2.013.880 lei 
pentru Suprainaltarea depozitului de 
zgura si cenuşa V. Caprisoara Transa 
II, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Asigurarea de spatii de 
depozitare a zgurii si cenuşii. 

Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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pt. comisii) 

47.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 937.000 lei pentru 
Reabilitarea blocului nr. 4 de 150 
MW, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

 

Proiectare,achiziţionare si 
montare privind reutilizarea 
prin pompare a condensatului 
rezultat de la boilerele de 
termoficare ale grupului nr. 4; 
proiectare, achiziţie si montare 
instalaţie filtre cu autocurăţire 
si instalaţie de caratire cu bile a 
condensatorului în timpul 
funcţionarii; alimentarea cu 
energie electrica a 
electropompelor de circulaţie 
apa răcire nr. 5 si 6 din secţiile 
5BA si 6 BA ale blocului nr. 4. 

Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

48.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 199.585 lei pentru 
reabilitarea reţelelor de apa fierbinte si 
a punctelor termice din sistemul de 
termoficare al Văii Jiului, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Reducerea pierderilor datorate 
defecţiunilor apărute in 
sistemul de termoficare in 
oraşul Petroşani  

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

49.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 70.083.051 lei 
pentru Instalaţia pentru desulfurarea 
gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 
150 MW si CAF de 103 Gcal/h, 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Respectarea Directivei 
Europene 2001/80/EC, 
transpusa prin HG 541/2003, 
modificata si completata prin 
HG 322/2005 privind stabilirea 
unor masuri pentru limitarea 
emisiilor in aer ale anumitor 
poluanţi proveniţi din instalaţii 
mari de ardere. 

Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

50.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 19.073.214 lei 
pentru schimbarea tehnologiei de 
colectare, transport si depozitare a 
zgurii si cenuşii, Termoelectrica SA, 

Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Respectarea prevederilor 
Directivei Europene 31/1999, 
transpusa de HG 349/2005 
privind depozitarea deşeurilor. 
Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

51.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 7.621.209 lei 
pentru Instalare centrala termica de 
pornire pentru grupul nr. 4 de 150 
MW din S.E. Paroseni, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara  

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Asigurarea aburului auxiliar 
necesar pornirii grupului nr. 4 

 Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

52.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 120.200 lei pentru 
imobilizări necorporale, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
HunedoaraAutori :  

Grup Parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru respectarea 
drepturilor de autor cu privire 
la soft-urile utilizate.  

Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

53.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 225.800 lei pentru 
studii de prefezabilitate si studii de 
fezabilitate Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru supraînălţarea 
si închiderea depozitului nou de 
zgura si cenuşa (nr. 1) si pentru 
identificarea a noi capacităţi de 
depozitare si pentru racordarea 
la SEN a noului grup energetic. 

Sursa de finanţare :Bugetul 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

Ministerului Economiei  nu este sustenabilă. 

54.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.500.000 lei 
pentru dotări si utilaje independente, 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 

judeţul Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Asigurarea necesarului de 
dotări in vederea bunei 
desfăşurări a activităţilor de 
exploatare, mentenanţă din 
cadrul S.E. Paroşeni. 

Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

55.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 60.000 lei pentru 
expertiza tehnica a depozitului 
Radoni, IJAK si FERES, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens. 

Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

56.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 30.000 lei pentru 
expertiza tehnica a depozitului nou de 
zgura sicenuşa (nr.1), Termoelectrica 
SA, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens. 

Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
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respingerii (numai 
pt. comisii) 

PDL din Camera Deputaţilor şi Senat   sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

57.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie nivel 1-
LN1 (lucrări de întreţinere), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru menţinerea in 
stare de funcţionare a 
capacitaţilor de producţie din 
cadrul S.E. Paroseni. 

 Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

58.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 500.000 lei pentru 
Lucrări de reparaţie nivel 2-LN2 
(lucrări reparaţii accidentale si 
neprogramate), Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 

Paroşeni, judeţul Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru menţinerea in 
stare de funcţionare a 
capacităţilor de producţtie  

Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

59.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 5.492.000 lei 
pentru Lucrări de reparaţie nivel 3-
LN3 (lucrări de reparaţii RC), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 

Necesare pentru menţinerea in 
stare de funcţionare a 
capacităţilor de producţie din 
cadrul S.E. Paroseni.  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

judeţul Hunedoara. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

60.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.800.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie nivel 4-
LN4 (lucrări de reparaţii RK), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru menţinerea in 
stare de funcţionare a 
capacităţilor de producţie din 
cadrul S.E. Paroşeni. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

61.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 101.200 lei pentru 
redarea in circuitul agricol a haldei de 
zgura si cenuşa FERES IJAK, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Necesare pentru respectarea 
cerinţelor impuse de legislaţia 
de mediu. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

62.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 60.000 lei pentru 
realizarea unei instalaţii proprii de 
termoficare a incintei S.E. Paroseni - 
Proiect Tehnic si Caiet de Sarcini, 

Necesare pentru reducerea 
cheltuielilor făcute pentru 
asigurarea microclimatului 
corespunzător in incinta S.E. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Paroseni. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

63.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 20.000 leipentru 
supraînălţarea si închiderea 
depozitului nou de zgura si cenuşa 
(nr.1) - Proiect Tehnic si Caiet de 
Sarcini, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Alocarea sumei de 20.000 lei 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens   

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

64.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
execuţie lucrări de închidere si redare 
in circuitul agricol si/sau silvic, sau 
lucrări de fixare a cenuşii zburătoare 
până la începerea lucrărilor de 
depozitare a zgurii si cenuşii sub 
forma de fluid dens pentru 
RADONIProiect Tehnic si Caiet de 
Sarcini, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 

Necesara pentru respectarea 
cerinţelor impuse de legislaţia 
de mediu. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

65.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.000.000 lei 
pentru realizarea unui bloc energetic 
nou la SE Paroseni -Proiect Tehnic si 
Caiet de Sarcini, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara   

Autori:Grupurile PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  

Necesar pentru creşterea 
capacităţii de producţie la S.E. 
Paroseni. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

66.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 4.320.000 lei 
pentru lucrări de închidere a 
depozitului de zgură şi cenuşă Valea 
Caprisoara în vederea trecerii pe slam 
dens, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, 

judeţul Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Asigurarea de spatii de 
depozitare a zgurii si cenuşii 
până la trecerea pe slam dens si 
respectarea prevederilor 
Directivei Europene 31/1999, 
transpusa de HG 349/2005 
privind depozitarea deşeurilor. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

67.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 1.541.092 lei 
pentru modernizare străzi 
Tudorăneşti, Golceşti, 
Răbăreasa,Municipiul Brad, 

judeţul Hunedoara 

Necesara pentru dezvoltarea 
comunităţii miniere.  

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

 sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

68.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Modernizarea instalaţiilor de sortare 
claubare existente in scopul asigurării 
unui sort omogen cu dimensiuni de 0- 
40 mm. Modernizarea presupune:  

-Instalatie de sortare claubare 
E.M.Lonea 

- valoare: 968.000 lei - termen : 2012 

- Instalaţie de sortare claubare 

E.M.Livezeni 

- valoare: 1.155.000 lei - termen : 
2012 

- Instalaţie de sortare claubare 
M.Vulcan 

- valoare: 900.000 lei - termen : 2012 

- Instalaţie de sortare claubare 

E.M.Lupeni 

- valoare: 968.000 lei 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 

Tehnologia consta în 
schimbarea metodelor actuale 
de sortare care realizează sortul 
0-80 mm, cu procesarea 
cărbunelui brut prin tehnologia 
de clasare/sfărâmare adecvata 
obţinerii huilei sortate la 
granulaţia 0-40 mm, fapt ce va 
răspunde la noile cerinţe 
tehnologice ale 
termocentralelor. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

69.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 250.000 lei pentru 
alimentarea cu gaze naturale a 
oraşului Aninoasa, judeţul Hunedoara. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Această sumă este necesară 
pentru efectuarea de 
branşamente şi instalaţii 
individuale 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

70.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 100.000 lei pentru 
CTE Deva - extindere pe orizontală a 
depozitului de zgură şi cenuşă mal 
drept râu Mureş 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Conformare la cerinţele de 
mediu.  

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

71.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 11.000.000 lei pentru 
CTE Deva – coletarea şi transportul în 
depozit a zgurii, cenuşii şi a 
produselor 

de desulfurare 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 

Conformare la cerinţele de 
mediu. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

72.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 100.000.000 lei 
pentru CTE Deva – instalaţii de 
desulfurare a gazelor de ardere 
aferente grupului nr.3. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Conformare la cerinţele de 
mediu. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

73.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 100.000 lei pentru 
CTE Deva – instalaţii de desulfurare a 
gazelor de ardere aferente grupului 
nr.4. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Conformare la cerinţele de 

mediu. 

Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

74.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 44.000.000 lei pentru 
CTE Deva – lucrări de 
retehnologizare la grupul nr.4. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Creşterea performanţelor 
grupului. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

 sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

75.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 200.000 lei pentru 
CTE Deva – grup energetic in ciclul 
combinat în condensaţie, cu 
capacitatea de 400 MW şi funcţionare 
pe gaze Naturale 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Refacerea capacităţii de 
producţie a societăţii.  

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

76.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 55.100.000 lei pentru 
CTE Deva – lucrări de 
reparaţii/reabilitare Grup nr.3. 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

 

 

Lucrările de reparaţii/reabilitare 
cuprind: reabilitare 
electrofiltru, reparaţii cazane şi 
auxiliare cazan, reparaţii 
turbină şi auxiliare, reparaţii 
electrice, construcţii şi instalaţii 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

77.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei 147.115.000 lei 
pentru CTE Deva – lucrări de 
reparaţii/reabilitare Grup nr.4. 

 

Lucrările de reparaţii/reabilitare 
cuprind: reabilitare 
electrofiltru, reparaţii cazane şi 
auxiliare cazan, furnitură mori 
cu galeţi, reparaţii turbină şi 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

auxiliare, reparaţii electrice, 
construcţii şi instalaţii. 
Readucerea instalaţiilor la 
parametrii optimi de 
funcţionare din punct de vedere 
tehnico-economic şi al 
legislaţiei de mediu 

Sursa de finanţare :Bugetul 
Ministerului Economiei  

justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

78.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Retehnologizarea exploatărilor 
miniere cu posibilităţi de viabilizare. 
Retehnologizarea presupune: 

- achiziţia a 2 complexe mecanizate 
pentru E.M. 

Livezeni 

-valoare: 20 milioane euro 

-termen : 2012-2014 

Achiziţia a 3 combine de înaintare în 
cărbune pentru E.M. Livezeni 

-valoare: 3 milioane euro 

- termen : 2012-2013 

Achiziţia unui complex mecanizat 
uşor pentru exploatarea abatajelor 

Realizarea proiectelor 
menţionate va conduce la 
creşterea productivităţii în 
abataje, în vederea menţinerii 
nivelului de producţie actual 
avînd în vedere scăderile de 
efective la nivel de C.N.H.-
S.A.. 

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

frotale cu banc de cărbune subminat 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

79.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Achiziţia unui complex mecanizat 
uşor pentru exploatarea stratelor 
groase în felii orizontale la E.M. 
Lonea, Vulcan. 

-valoare: 3 milioane 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare : Bugetul 
Ministerului Economiei  

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

80.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Alocarea sumei de 3.733.369 lei 
pentru înfiinţarea Mina Muzeu, 
judeţul Hunedoara 

Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat  

Această sumă este necesară 
pentru efectuarea lucrărilor 
rămase de executat. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară  la dispoziţia 

Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

81.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
180 mii lei pentru obiectivul 
„Extindere reţea electrică de joasă 
tensiune în zonele „Primărie” şi 

Pentru ameliorarea condiţiilor 
de viaţă şi creşterea nivelului 
de trai al populaţiei, pentru 
dezvoltarea spaţiului rural. 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

„Luncă”, satul Cosîmbeşti” comuna 
Cosîmbeşti, jud. Ialomiţa. 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei şi 
fonduri externe 
nerambursabile. 

 

justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

82.  Anexa 03/35 

Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construirea unui Welcome Center 
Bucureşti A1, în judeţul Ilfov. 

 Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice. 

Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

83.  Anexa 03/35 

Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construirea unui Welcome Center 
Bucureşti A2, în judeţul Ilfov. 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice.  

Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

84.  Anexa 03/35 

Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 600 mii lei pentru 
construirea unui Welcome Center 
Bucureşti – Aeroportul Otopeni, în 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

judeţul Ilfov. 

 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice.  

Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare. 

considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

85.  Anexa 03/35 

Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în cadrul 
Mănăstirii Cernica, judeţul Ilfov. 

 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice.  

Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

86.  Anexa 03/35 

Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în cadrul 
Mănăstirii Pasarea, judeţul Ilfov. 

 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice.  

Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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crt. 

Articolul din 
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Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
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pt. comisii) 

87.  Anexa 03/35 

Ministerul Economiei 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în cadrul 
Mănăstirii Căldăruşani, judeţul Ilfov. 

 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice.  

Sursa de finanţare: bugetul 
MDRAP Proiecte cu finanaţare 
din fonduri externe 
nerambursabile (FEN), 
postaderare. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

88.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Obiective de investitii in turism 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
29.019 mii lei pentru partie olimpica 
si telegondola Borsa, jud. Maramures. 

 

Autori:Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Continuarea investitiei. Orasul 
Borsa a fost un oras minier, 
singura sansa pentru redresarea 
economica a acestuia o 
reprezinta dezvoltarea 
turismului in zona. 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

89.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 6450 mii lei pentru 
construire Welcome Center 
Maramureş DN18 - Pasul Prislop, 
judeţul Maramureş. 

 

Autori:Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice  

Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 

precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

90.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 1397 mii lei pentru 
construirea unei piste de cicloturism 
între localităţile Sighet-Vadu Iezei-
Bârsana- Botiza, judeţul Maramureş. 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea 
infrastructurii turistice a 
regiunii. 

Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

91.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 11 mii lei pentru 
realizarea identităţii vizuale a Brand-
ului Maramureş, judeţul Maramureş. 

Autori:Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice  

Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

92.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 645 mii lei pentru 
dezvoltarea potenţialului turistic în 
zona Bistra-Valea Vişeului-Rahov 
(parteneriat RO-UKR), Judeţul 
Maramureş. 

Autori:Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice  

Sursa de finanţare: Bugetul 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
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MDRAP – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 

sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

93.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Borşa, judeţul Maramureş. 

Autori:Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea 
infrastructurii turistice a 
regiunii. 

Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

94.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 120 mii lei pentru 
realizarea unei zone pietonale în 
localitatea Sighetul Marmaţiei, judeţul 
Maramureş. 

Autori:Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Această investiţie este necesară 
pentru modernizarea 
infrastructurii turistice a 
regiunii. 

Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

95.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Bârsana, judeţul Maramureş. 

Autori:Grupurile Parlamentare ale 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
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PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 

justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

96.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea Vadu 
Izei, judeţul Maramures. 

Autori:Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei unde 
se realizează, contribuind asfel la 
dezvoltarea economică a zonei 
turistice. 

Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu finanţare 
din fonduri externe 
nerambursabile. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

97.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Obiective de investitii in turism 

Se alocă suma de 420 mii lei pentru 
realizarea unei parcări cu punct de 
informare turistică în localitatea 
Săpânţa, judeţul Maramureş. 

Autori:Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Finanţarea acestui proiect 
reprezintă o prioritate datorită 
importanţei turistice a zonei 
unde se realizează, contribuind 
asfel la dezvoltarea economică 
a zonei turistice 

Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

98.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei, 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comertului 
şi Mediului de Afaceri cu suma de 
4200 mii lei pentru introducere reţea 

Pentru introducere reţea 
alimentare cu gaz metan în 
comuna Râfov, 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
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 alimentare cu gaz metan în comuna 
Râfov, 

Judeţul Prahova 

Autori:  Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si Senat 

Judeţul Prahova. 

Sursa de finanţare: 

Creşterea deficitului bugetar cu 
0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

 

amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

99.  Anexa 3/ 35 

Ministerul Economiei   

   Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 600 mii lei pentru  Centrul 
de Informate Turistica, loc. Dăeni, 
jud. Tulcea  

Autori : Deputat  PDL Gudu Vasile  

Grupurile Parlamentare ale PDL 
Camera deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

100.  Anexa 3/35/02 

Ministerul Economiei  

 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
100 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Ghidul turistului ”Casa 
Dobrogeana”, Comuna Mahmudia, 
Judet:Tulcea 

 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputatilor si Senat 

Aceasta suma este necesara 
pentru finalizareaa obiectivului 
de invstitii mentionat 

Obiectiv nou de investitie 
depus la Ministerul Economiei 
suma reprezentand partea de 
cofinantare 

Sursa de finantare: 

Bugetul Ministerului Mediului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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si Schimbarilor Climatice. 

101.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea Bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
300 mii lei pentru extinderea reţelei 
de curent electric în comuna 
Fântânele, judeţul Iaşi. 

Autori:Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu 
bunuri şi servici ale 
ordonatorilor de credite pentru 
anul 2013 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

102.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
500 mii lei pentru sistemul de energie 
electrică în comuna Andrieşeni, 
judeţul Iaşi 

Autori:Deputat PDL Petru MOVILĂ 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor 

Sursa de finanţare: Diminuarea 
cu 50% a cheltuielilor cu 
bunuri şi servici ale 
ordonatorilor de credite pentru 
anul 2013 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

103.  Anexa nr.3/35/02 

Ministerul Economiei 

 

Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Economiei, 
cu suma de 4903 mii lei pentru 
alimentare cu energie electrica 
zona Podei - Izvorul Alb, oraş 
Dărmăneşti, judeţul Bacău. 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 

Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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PDL  din Camera Deputatilor si Senat precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

104.  Anexa nr.3/35/02 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
577 mii lei pentru extindere retea 
alimentare cu energie electrica în 
localitatea Tg. Trotuş, judeţul Bacău. 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

105.  Legea Bugetului de stat pe anul 2013,  

Anexa nr. 3/35  

Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei pentru 
sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării 
IMM cu 3,1 mil. lei pentru 
continuarea Programului pentru tinerii 
debutanţi în afaceri.  

Pentru anul 2013 se propune un buget 
de 34,1 mil. lei alocat Programului, în 
creştere cu 10% faţă de cel din anul 
2012.    

 

Autori: Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 

Modernizarea şi dezvoltarea 
economică a României şi 
recuperarea decalajului de 
standard de viaţă faţă de restul 
ţărilor din UE presupune  
aplicarea de măsuri care să 
stimuleze creşterea economică 
şi să creeze noi locuri de 
muncă. Sprijinirea înfiinţării şi 
dezvoltării IMM-urilor conduce 
nu numai la stimularea creşterii 
economice şi crearea de locuri 
de muncă, ci şi la creşterea 
veniturilor bugetare pe termen 
mediu şi lung.  

Programul pentru tinerii 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

debutanţi în afaceri contribuie 
la inserţia tinerilor pe piaţa 
muncii, reduce rata şomajului 
în rândul tinerilor, creează 
locuri de muncă. În anul 2011, 
cele 1100 de proiecte eligibile 
au presupus crearea a cel puţin 
2200 de locuri de muncă. 

106.  Legea Bugetului de stat pe anul 2013,  

Anexa nr. 3/35  

Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei pentru 
sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării 
IMM cu 1 mil. lei pentru continuarea 
Programului „Start” pentru 
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale 
în rândul tinerilor şi facilitarea 
accesului acestora la finanţare. 

Se propune suplimentarea cu 10% a 
bugetului alocat Programului în anul 
2012, la 11 mil. lei în anul 2013.  

Autori: Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Programul asigură sprijinul 
pentru ideile fezabile de 
afaceri, care creează locuri de 
muncă. Programul trimite pe 
piaţă tineri pregătiţi, formaţi 
din punct de vedere 
antreprenorial (prima etapă a 
programului oferă pregătire 
antreprenorială) şi le finanţează 
planurile de afaceri. Pe piaţă 
vor ajunge ideile fezabile de 
afaceri, cu şanse mari de 
dezvoltare şi de creare de noi 
locuri de muncă. Impactul 
asupra bugetului este unul 
pozitiv pe termen mediu şi 
lung. Prin crearea de noi firme 
şi noi locuri de muncă este 
stimulată creşterea economică 
şi colectarea de venituri 
suplimentare la buget. În 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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perioada 2010-2011, 171 de 
firme au beneficiat de 
finanţare. 

107.  Legea Bugetului de stat pe anul 2013,  

Anexa nr. 3/35  

Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  

 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei pentru 
sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării 
IMM cu 620 mii lei pentru 
continuarea Programului Naţional 
multianual de înfiinţare şi dezvoltare 
de incubatoare tehnologice şi de 
afaceri, derulat pe perioada 2002 – 
2012. 

Pentru anul 2013 se propune un buget 
alocat programului de 6,77 mil. lei, în 
creştere cu 10% faţă de anul 2012. 

Autori: Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Programul susţine 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. Cele 47 de 
firme incubate în anul 2006 au 
dus la crearea a 171 noi locuri 
de muncă. În anul 2010 au fost 
incubate 28 de firme. Bugetul 
alocat pe anul 2012 prevedea 
sprijinirea a 300 de IMM-uri şi 
deschiderea a 3 noi incubatoare 
prin acest program. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

108.  Legea Bugetului de stat pe anul 2013,  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu 1,9 mil. lei 

Programul susţine proiectele  
româneşti în faţa competiţiei de 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
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Anexa nr. 3/35  

Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  

 

pentru continuarea Programului de 
creştere a competitivităţii produselor 
industriale. 

Pentru anul 2013 se propune un buget 
de 20,9 mil. lei alocat Programului, în 
creştere cu 10% faţă de anul 2012. 

Autori: Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

pe pieţele internaţionale. 
Sprijinul este acordat inclusiv 
IMM-urilor care activeză în 
industria extractivă şi 
prelucrătoare, pentru a le 
permite să se dezvolte şi să 
creeze noi locuri de muncă. În 
anul 2011 au fost acceptate la 
finanţare 23 proiecte.  

considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

109.  Legea Bugetului de stat pe anul 2013,  

Anexa nr. 3/35  

Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  

 

Înfiinţarea Institutului pentru 
Competitivitate CoNaCo, după 
modelul Consiliului Fiscal. 

Înfiinţarea şi derularea activităţii 
CoNaCo nu va presupune un efort 
financiar mai mare de 110.000 euro, 
echivalentul sumei necesare pentru 
înfiinţarea Consiliului Fiscal.  

Autori: Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

În economia românească este 
necesară o abordare unitară, 
strategică şi focalizată a 
competitivităţii româneşti. 
Principalul obiectiv al CoNaCo 
este elaborarea Strategiei 
Naţionale de Competitivitate 
România 2020. În plus, 
misiunea CoNaCo este de a 
fundamenta politicile publice şi 
strategiile sectoriale prin 
analiza sistematică a pieţelor, a 
factorilor interni şi 
internaţionali şi de a oferi 
suportul analitic pentru 
diferitele măsuri de politică 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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publică.  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

110.  Legea Bugetului de stat pe anul 2013,  

Anexa nr. 3/35  

Ministerul Economiei, pct 55, 
subsecţiunea 16  

 

Sprijinirea IMM-urilor prin 
intermediul Fondului de Garantare şi 
Contragarantare pentru Întreprinderi 
Mici şi Mijlocii. 

Se propune alocarea pe anul 2013 a 
638 mil. euro fonduri reprezentând 
garanţii acordate IMM-urilor, în 
creştere cu 10% comparativ cu anul 
2012. 

Autori: Deputat PDL – PAUL 
MARIA ANDREEA 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Acordarea garanţiilor 
contribuie la salavarea locurilor 
de muncă în rândul IMM-
urilor. În perioada 2009-2011, 
1,35 mld. euro garanţii au 
susţinut credite de peste 2 mld. 
euro care au condus la salvarea 
a 240.000 locuri de muncă. 
Pentru anul 2012, garanţiile de  

580 mil. euro preconizate a 
susţine credite de 1,1 mld. euro 
înseamnă 100.000 locuri de 
muncă menţinute şi create.  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

111.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineatul 16, cu suma de 20.000 
mii lei pentru scutirea de la plata CAS 
pentru un an de zile pentru firmele 
care angajează şomeri. 

 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
reducerea şomajului şi 
susţinerea mediului privat, cu 
efecte pozitive asupra creşterii 
economice. O astfel de măsură 
a fost derulată şi anterior şi a 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
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Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

generat angajarea a 6.072 
persoane şi susţinerea a 3.625 
firme până la sfârşitul anului 
2010. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

nu este sustenabilă. 

112.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineatul 16, cu suma de 25.000 
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 timp de cel puţin 
2 ani. 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura 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. O 
astfel de măsură a fost derulată 
şi anterior şi a sprijinit 20.312 
persoane până la sfârşitul 
anului 2011. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat   

113.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineatul 16, cu suma de 15.000 
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.  

 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
reducerea şomajului, susţinerea 
mediului privat, sprijinirea 
persoanelor aflate în dificultate 
finaciară şi care îşi găsesc cu 
greutate noi locuri de muncă. 
Măsura stimulează creşterea 
economică. De această măsură 
au beneficiat 266 persoane în 
anul 2011. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

114.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineatul 16, cu suma de 20.000 
mii lei pentru acordarea de subvenţii 
lunare firmelor care angajează pe 
perioadă nedeterminată persoane cu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă în 
rândul unei categorii sociale 
vulnerabile şi stimulează 
inserţia acestora pe piaţa 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
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handicap. Subvenţiile vor fi acordate 
pe o perioadă de maxim 12 luni. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

muncii. Măsura are impact 
pozitiv asupra creşterii 
economice. De această măsură 
au beneficiat 233 persoane în 
anul 2011. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

115.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineatul 16, cu suma de 15.000 
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. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
reducerea şomajului foarte 
ridicat în rândul tinerilor şi 
susţinerea mediului privat, 
generând efecte pozitive asupra 
creşterii economice. De această 
măsură au beneficiat 6.574 
persoane în anul 2011. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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116.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineatul 16, cu suma de 550 mii 
lei pentru sprijinirea dezvoltării 
antreprenoriatului feminin prin 
continuarea Programului naţional 
multianual pentru dezvoltarea culturii 
antreprenoriale în rândul femeilor 
manager din sectorul IMM-urilor 
(derulat în perioada 2005-2012), care 
vizează derularea de cursuri de 
pregătire antreprenorială şi seminarii 
informative adresate femeilor care 
doresc să îşi deschidă o afacere. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de noi locuri de muncă 
şi la sprijinirea şi dezvoltarea 
antreprenoriatului românesc, cu 
impact pozitiv asupra creşterii 
economice.  

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

117.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, cu 
suma de 650.000 mii lei pentru 
crearea şi funcţionarea unui centru 
care să permită delocalizarea şi 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
dezvoltarea capacităţii de re-
export a României şi 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
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asamblarea de produse în România 
prin folosirea portului Constanţa, ca 
poartă de intrare.  

 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

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 
public, privat şi academic în 
perioada oct.-dec. 2011. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

118.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, cu 
suma de 850.000 mii lei pentru 
crearea unui centru de distribuţie, 
asamblare şi re-export pentru Europa 
Centrală şi de Est. 

  

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Se solicită admiterea 
amendamentului 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 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

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. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

119.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, cu 
suma de 350.000 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. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura 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. 

Sursa de finanţare: Fondul de 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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rezervă al Guvernului 

120.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, cu 
suma de 150.000 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. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura stimulează 
creşterea economică pe termen 
lungă, creşte competitivitatea 
României şi conduce la crearea 
de locuri de muncă. 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. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

121.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, cu 
suma de 350.000 mii lei pentru 
crearea unui centru de afaceri de 
export care să permită firmelor să 
obţină competenţele necesare pentru 
penetrarea pieţelor externe cu sprijinul 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura vine în 
sprijinul firmelor exportatoare 
şi conduce altfel la creşterea 
competitivităţii economiei 
româneşti, generând noi locuri 
de muncă. În plus, stabileşte 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
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universităţilor. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

conexiunea între mediul 
academic şi cel privat. 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. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

nu este sustenabilă. 

122.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, cu 
suma de 35.000 mii lei pentru scutirea 
de la plata impozitului pentru profitul 
investit în spinoff-uri româneşti. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă şi 
susţinerea mediului privat, cu 
efecte pozitive asupra creşterii 
economice. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

123.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, cu 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
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sursa de finanţare  
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pt. comisii) 

Ministerul Economiei suma de 45.000 mii lei pentru 
implementarea unui Program naţional 
pentru finanţarea organizării şi 
desfăşurării evenimentelor 
internaţionale cu aport pentru 
industriile creative şi educaţie. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

crearea de locuri de muncă şi 
susţinerea mediului privat în 
mod orientat, către sectoarele 
cu potenţial semnificativ pentru 
economia românească, cu 
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. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

124.  Anexa nr. 3/15/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineat 13 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/15/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineat 13, cu suma de 25.000 mii 
lei pentru a crea primul cluster 
european dedicat „îmbătrânirii lente şi 
frumoase” şi luptei împotriva 
îmbătrânirii, începând cu examenul 
medical general, până la cură şi 
producţia de produse cosmetice şi 
industriale. 

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
valorifică avantajele  României 
şi are impact pozitiv asupra 
creşterii economice. România 
se poate poziţiona ca o ţară 
pilot în context european pe 
această filieră. Măsura a fost 
stabilită ca prioritară pentru 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

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. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

125.  Anexa nr. 3/15/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineat 13 
Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/15/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineat 13, cu suma de 35.000 mii 
lei pentru programe dedicate 
înfiinţării şi dezvoltării 
microîntreprinderilor în spaţiul rural 
din sectorul non-agricol, dezvoltarea 
activităţilor turistice şi a sectorul 
terţiar. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă şi 
susţine dezvoltarea mediului 
rural în ansamblul său, nu 
numai a porţiunii dezvoltate 
spre 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. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

126.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70,  

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, cu 
suma de 15.000 mii lei pentru 
dezvoltarea şi implementarea de 
programe derulate în colaborare cu 
instituţiile bancare şi financiare pentru 
dezvoltarea culturii financiare încă din 
şcoala generală.  

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, iar 
dezvoltarea culturii financiare a 
populaţiei conduce la eficienţă 
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. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

127.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70, cu 
suma de 120.000 mii lei pentru 
instituirea mediatorului de credite 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
alinierea la practica europeană, 
sprijinirea mediului privat şi 
îndeosebi a IMM-urilor şi 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
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pentru IMM-uri, la nivelul fiecărui 
judeţ. 

 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

crearea de noi locuri de muncă. 
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. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

128.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineatul 16, cu suma de 10.000 
mii lei pentru acordarea de facilităţi 
financiare pentru iniţierea de afaceri 
(ex.: credite bancare cu dobândă 
subvenţionată) pentru persoanele în 
vârstă de muncă emigrate revenite în 
ţară. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă,  
susţinerea mediului privat şi 
stoparea fenomenului de 
migrare a creierelor. Măsura 
stimulează creşterea 
economică. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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129.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 

Ministerul Economiei  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineatul 16, cu suma de 15.000 
mii lei pentru scutirea, pe termen de 
un an, de la plata impozitului pe profit 
a tinerilor sub 30 de ani care 
înfiinţează întreprinderi cu cel puţin 
cinci locuri de muncă. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
reducerea şomajului în rândul 
tinerilor şi încurajarea 
antreprenoriatului, cu efecte 
pozitive asupra creşterii 
economice. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

130.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 48, 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineatul 48, cu suma de 7.100 mii 
lei pentru continuarea Programului 
Cecuri de inovare pentru IMM-uri.  

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere că măsura conduce la 
crearea de locuri de muncă, 
susţine IMM-urile în vederea 
modernizării tehnologice şi 
creşterii gradului de inovare şi 
stimulează creşterea 
economică. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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131.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 16, 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineatul 16 „Sprijinirea înfiinţării 
de noi întreprinderi şi susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii” cu suma de 20.000 mii lei.  

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
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.  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

132.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 48, 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineatul 48 „Finanţarea 
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi 
inovare” cu suma de 78.000 mii lei. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
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. În plus, cercetarea, 
dezvoltarea şi inovarea este 
reprezintă motorul de creştere 
economică la momentul actual.  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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133.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 55, art. 01, alineatul 49, 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 55, art. 
01, alineatul 49 „Transferuri pentru 
finanţarea cercetării în domeniul 
economic” cu suma de  4.000 mii lei. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

 Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
vedere necesitatea susţinerii 
cercetării în domeniul 
economic pentru crearea de 
locuri de muncă şi stimularea 
creşterii economice.   

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

134.  Anexa nr. 3/35/02, cap. 5001, 
grupa/titlul 70, 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei Anexa nr. 
3/35/02, cap. 5001, grupa/titlul 70 
„Cheltuieli de capital” cu suma de 
600.000 mii lei. 

Iniţiator: Deputat PDL Andreea Maria 
PAUL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   

Se solicită admiterea 
amendamentului având în 
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. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

135.  Anexa nr. 3/35/02 

Ministerul Economiei 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Economiei cu suma de 92 mii lei. 

Autori :  Deputat PDL- Cezar PREDA 

Se solicită această sumă pentru 
proiectare – înfiinţare sistem 
distribuţie gaze naturale com. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
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si Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Podgoria, jud. Buzău 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

136.  Anexa nr. 3/35/02 

Ministerul Economiei 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Economiei cu suma de 400 mii lei. 

Autori :  Deputat PDL- Cezar PREDA 
si Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Se solicită această sumă pentru 
cofinanţare proiect Amenajare 
Târg Săptămânal, com. Odăile, 
jud. Buzău 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

137.  Anexa nr. 3/35/02 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 500 mii lei,  
construire punct de informare 
turistica în oraşul Tg Lapuş, jud. 
Maramureş 

Autori: Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera 
Deputatilor si Senat  

  

Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului,  pentru obiective 
de investiţii în turism 

 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

138.  Anexa nr. 3/35/02 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 202.53 mii 
lei,  construire punct de 
informare turistica în oraşul 

Sursa de Finanţare: Bugetul 
Ministerului,  pentru obiective 
de investiţii în turism 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
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pt. comisii) 

farcasa si proximităţi, jud. 
Maramureş 

Autori: Deputat PDL  Mircea 
Man şi Grupurile Parlamentare 
ale PDL  din Camera 
Deputatilor si Senat  

 

 

adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

139.  Anexa nr. 3/35/02 

Ministerul Economiei 

Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 2000 mii 
lei  montare de indicatoare 
turistice, com. Farcasa, jud. 
Maramureş 

Autori: Deputat PDL  
Mircea Man şi Grupurile 
Parlamentare ale PDL  din 
Camera Deputatilor si Senat  

 Sursa de Finanţare: 
Bugetul Ministerului,  
pentru obiective de 
investiţii în turism 

 

 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

140.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei 

 Capitolul 87.01, paragraful A, 
Grupa/Titlul 51, art. 2, Alineatul 21  

Modificarea cuantumului alocat 
pentru „Transferuri de la bugetul de 
stat către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii în 
turism” de la 18.130 mii lei la 94.780 
mii lei. 

Autori :  Deputat PDL- Elena Udrea si 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 

Motivaţia: nevoia de finanţare 
pentru dezvoltarea turismului 
românesc prin finalizarea 
priectelor de investiţii deja 
începute. 

Sursa de finanţare: din 
fondurile alocate Ministerului 
Economiei pentru „Transferuri 
între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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crt. 

Articolul din 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

141.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului cu suma de 500 mii 
RON, sumănecesară Consiliului Local 
Melinesti, pentru introducerea de gaze 
naturale şi satul 

Negoiesti, judetul Dolj. 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL  din Camera Deputatilor si Senat 

Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

142.  Anexa 3/35/02 Ministerul Economiei  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
200.000 mii lei pentru efectuarea unor 
lucrari de amenajare turistica 
(constructie telecabine, telescaun, 
teleski, amenajare partii de ski – 
aproximnativ 80 km) in muntii Tarcu, 
respectiv pe masivul Tarcu-Caleanu si 
Baicu-Nedeia, Comuna Zavoi, Judeţul 
Caras-Severin 

Autori: Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

   

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei, precum si necesitatea 
cresterii numarului de locuri de 
munca la nivelul judetului 
Caras-Severin. 

 

Sursa de finanţare:  

Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

143.  Anexa 3/35/02 Ministerul Economiei Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
9.000 mii lei pentru efectuarea unor 
lucrari de amenajare turistica 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
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Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

(constructie telecabine, telescaun, 
teleski, amenajare partii de ski 
Semenic-Valiug) in muntii Banatului, 
respectiv a lantului muntos Semenic, 
Comuna Valiug,  Judeţul Caras-
Severin 

Autori: Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţlor şi Senat  

 

vedere potentialul turistic al 
zonei, precum si necesitatea 
cresterii numarului de locuri de 
munca la nivelul judetului 
Caras-Severin. 

Sursa de finanţare:  

Fondul de rezervă al 
Guvernului 

amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

144.  Anexa 3/35/02 Ministerul Economiei Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
500 mii lei pentru amenajarea in stil 
arhitectural roman a intrarii in 
statiunea Baile Herculane, judetul 
Caras-Severin, dinspre drumul 
european E70, prin amplasarea  unor 
portice romane, statui romane si 
metope cu istoricul statiunii. Oras 
Baile Herculane, Judeţul Caras-
Severin 

 

Autori: Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei. 

 

Sursa de finanţare:  

Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

145.  Anexa 3/35/02 Ministerul Economiei Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
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Articolul din 
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Text amendament propus 
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sursa de finanţare  
 

Motivaţia 
respingerii (numai 
pt. comisii) 

800 mii lei pentru amenajarea unei 
"Alei a personalitatilor" care au vizitat 
de-a lungul timpului statiunea Baile 
Herculane, judetul Caras-Severin 
(precum imparatul Iosif al II-lea, 
imparatul Francisc I si imparateasa 
Charlotte, imparatul Franz Iosef si 
imparateasa Elisabeta  - SISI, regii 
Carol I si Ferdinand, Nicolae 
Balcescu, Nicolae Iorga, Vasile 
Alecsandri, Regele Mihai si Regina 
Maria, etc.). 

Oras Baile Herculane, Judeţul Caras-
Severin 

Autori: Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei. 

 

Sursa de finanţare:  

Fondul de rezervă al 
Guvernului 

considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

146.  Anexa 3/35/02 Ministerul Economiei Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
500 mii lei pentru reamenajarea 
arhitectural-peisagistica a zonei in 
care este amplasata statuia lui 
Hercules, a fantanii de granit si a 
scuarului de pe raza statiunii Baile 
Herculane, Oras Baile Herculane,  

Judeţul Caras-Severin 

Autori: Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei. 

 

Sursa de finanţare:  

Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat  

147.  Anexa 3/35/02 Ministerul Economiei Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
43.000 mii lei pentru realizarea 
proiectului de dezvoltare turistica 
„Parc pentru petrecerea timpului liber 
Poiana Golului – Resita”, Oras Resita, 
Judeţul Caras-Severin 

Autori: Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei. 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

148.  Anexa 3/35/02 Ministerul Economiei Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
15.000 mii lei pentru realizarea unui 
proiect de dezvoltare turistica in 
Platoul Secu, municipiul Resita, 
judetul Caras-Severin.  

Autori: Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei. 

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

149.  Anexa 3/35/02 Ministerul Economiei Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
5.000 mii lei pentru realizarea unui 
proiect de dezvoltare turistica in zona 
lacului „Trei Ape”, comuna Brebu 
Nou, judetul Caras-Severin. 

Autori: Schelean Valeria Diana 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
efectuarea lucrarilor de 
amenajare turistica avand in 
vedere potentialul turistic al 
zonei. 

Sursa de finanţare:  

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
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Deputat PDL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Fondul de rezervă al 
Guvernului 

sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

150.  Anexa 3/35/02 Ministerul Economiei Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, cu suma de 
500 mii lei pentru efectuarea unor 
studii de fezabilitate privind 
amenajarea unui parc fotovoltaic pe 
raza comunei Marga, judetul Caras-
Severin. 

Autori: Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea unui parc 
fotovoltaic avand in vedere 
necesitatea dezvoltarii judetului 
Caras-Severin prin atragerea 
investitorilor, in scopul de a 
crea noi locuri de munca.  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

151.  Anexa 3/35/02 Ministerul Economiei Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, cu suma de 
45.000 mii lei pentru construirea unui 
parc fotovoltaic pe raza comunei 
Mehadica, judetul Caras-Severin. 

 

Autori: Schelean Valeria Diana 
Deputat PDL 

Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
amenajarea unui parc 
fotovoltaic avand in vedere 
necesitatea dezvoltarii judetului 
Caras-Severin prin  atragerea 
investitorilor, in scopul de a 
crea noi locuri de munca.  

 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

152.  Anexa nr. 3/ 35 / 02 

Ministerul Economiei 

Reabilitare zona industrială Zlatna 
pentru înfiinţarea unui parc industrial 

Reabilitare zona industrială 
Zlatna, pentru înfiinţarea unui 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 



  75

Nr. 
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Articolul din 
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Se propune alocarea sumei de 
11.167,18 mii lei 

Deputat Negruţ Clement 

Senator Alexandru Pereş 

Grupurile Parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

parc industrial 

 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei pe anul 
2013 

adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

153.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei  pentru 

Extindere reţea gaze naturale Cartier 
tineret Preajba, mun. 

Tg.Jiu, jud. Gorj –300 mii lei 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară a Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

154.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei  pentru 
Extindere reţea gaze naturale str. Ana 
Ipătescu, mun. Tg.Jiu, jud. Gorj – 250 
mii lei 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii 

Sursa de finanţare:Fondul de 
rezervă bugetară a Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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155.  Ministerul Economiei, 

Anexa nr.3/35 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei  cu suma de 
10110 mii lei pentru Centrala 
Fotovoltaică pentru Producerea 
Energiei Electrice din Conversia 
Energiei Solare, Localitatea Baia de 
Fier, judeţul Gorj. 

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară a 
Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

156.  Anexa nr.3/35 - Ministerul 

Economiei 

 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
10.109,802 mii lei pentru centrala 
fotovoltaica pentru producerea 
energiei electrice din conversia 
energiei solare, localitatea Baia de 
Fier, judetul Gorj.  

Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară a 
Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

157.  Anexa nr. 3/35 Ministerul Economiei 

8701510221 Transferuri de la bugetul 
de stat catre bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investitii in 
turism 

Solicităm includerea următoarelor 
obiective din judeţul Harghita: 

Baza de tratament Borsec şi centru de 
wellness .......1.300 mii lei 

Investiţii în reabilitarea, 
modernizarea, punerea în valoare a 
altor obiective în sumă de 30.686,73 

Izvoarele de apă minerală 
constituie o importantă resursă 
naturală a judeţului Harghita, 
aceasta putând fi pusă în 
valoare spre beneficiul atât al 
celor care suferă de afecţiuni 
care pot fi cu succes tratate cât 
şi ca spaţiu de recreere pentru 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
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mii lei, după cum urmează: 

 Reabilitarea băii tradiţionale  
Nadas, comuna Tuşnad, 

 Amenajarea şi  
modernizarea băii tradiţionale 
Băile Chirui, 

 Modernizarea băii  
sărate, comuna Mărtiniş, 

 Modernizarea băii tradiţionale 
"Arcso", comuna Corund, 

 Reabilitarea băii tradiţionale,  
Mereşti,  

 Modernizarea băii comunale, 
Remetea,  

 Amenajarea şi  modernizarea băii 
tradiţionale, Topliţa,  

 Reabilitarea izvorului de apă 
minerală, comuna Sânsimion, 
Satul Cetăţuia, Reamenajarea şi 
modernizarea băii comunale, 
Mădăraş,  

 Reabilitarea băilor  tradiţionale 
"Osaros" şi "Ferencz  Jozsef", 
oraşul Borsec,  

 Reabilitarea băii tradiţionale  
"Dugas", comuna Dăneşti,   

 Reabilitarea băii comunale, Băile  
Madicsa,  

 Reabilitarea băii sărate  "Soskut", 
oraşul Cristuru Secuiesc, 

 Reabilitarea şi modernizarea băii 
tradiţionale, Leliceni, 

 Amenajarea şi modernizarea băii 

turiştii de pretutindeni.  

Planul de dezvoltare turistică a 
judeţului Harghita cuprinde pe 
de o parte modernizarea 
staţiunilor cunoscute, incluse în 
circuitul balnear al obiectivelor 
importante – cum ar fi staţiunea 
Borsec -, iar pe de altă parte 
modernizarea băilor 
tradiţionale şi a izvoarelor de 
apă minerală. 

Programul de reabilitare a fost 
iniţiat încă din 2010 cu 
rezultate deosebit de 
promiţătoare. În consecinţă, 
pentru anul 2013 au fost 
incluse şi alte obiective cu 
potenţial turistic de recreere şi 
balnear.  

 

 

Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

nu este sustenabilă. 
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pt. comisii) 
tradiţionale, comuna Păuleni-Ciuc, 
amenajarea şi modernizarea băii 
tradiţionale,  comuna Suseni, 

 Modernizarea băii tradiţionale 
„Dungo” comuna Ocland, sat 
Crăciunel, 

 Modernizarea băilor Szejke 
Odorheiu Secuiesc 

 Modernizarea băilor Szeltersz, 
comuna Lueta 

Autori: Antal István, Korodi Attila, 
Moldován Iosif, Kelemen Hunor, 
Erdei D. István – deputaţi UDMR  

Verestoy Attila, Tánczos Barna, Végh 
Alexandru – senatori UDMR 

158.  Anexa nr. 3/35 Ministerul Economiei 

80014008 Subventii pentru dobanzi la 
credite bancare Cod program 926 

Programul Mihail Kogalniceanu 
pentru intreprinderi mici si mijlocii 

Propunem suplimentarea sumelor 
acordate pentru acest program de la 
16.115 mii lei la 50.000 mii lei. 

Erdei D. István, deputat UDMR 

În descrierea Programului 
Mihail Kogalniceanu pentru 
intreprinderi mici si mijlocii nu 
a fost modificată limita liniei 
de credit, de la 125.000 mii lei 
la 140.000 mii lei, limită 
modificată prin Legea nr. 
218/2012 de aprobare a OUG 
nr. 60/2011. În consecinţă, 
pentru ca programul să îşi 
poate atinge obiectivul iniţial, 
suma alocată trebuie să fie 
considerabil mai mare în 
vederea măcar a menţinerii 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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numărului de beneficiari. 

Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

159.  
Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei cu suma de 
600 mii lei pentru obiectivul „Utilităţi 
aferente Platforma industrială pentru 
IMM-uri” Municipiul Slobozia, jud. 
Ialomiţa. 
 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Pentru menţinerea activităţii 
economice a municipiului 
Slobozia, municipiul Slobozia a 
demarat, în asociere cu 
Patronatul Întreprinderilor Mici 
şi Mijlocii din judeţul Ialomiţa, 
proiectul privind realizarea 
unei platforme industriale. 
Proiectul este în fază de 
început, iar costurile 
implementării sunt de cca. 16,7 
milioane lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei şi 
fonduri externe 
nerambursabile. 
 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

160.  Anexa nr. 3/35 Ministerul Economiei 
800155 TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 
 
Cod Program 338 
Program national multianual  pe 
perioada 2002-2016 de infiintare si 
dezvoltare de incubatoare tehnologice 
si de afaceri 
 

Propunem majorarea sumei cu suma 
de 11.000 mii lei pentru obiectivul 
Parc industrial Euro Business Park II 
 
 
Autori: 
Cseke Attila, Szabó Ödön – 
deputaţi UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR 
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 

Fondurile vor fi utilizate pentru 
finanţarea lucrărilor de 
infrastructură de utilităţi la 
Parcul industrial. Demararea 
activităţii sale va duce la 
înfiinţarea de IMM-uri şi, 
implicit la crearea de noi locuri 
de muncă în zonă. 
 
 Sursa: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
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nu este sustenabilă. 

161.  Anexa  3/35/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50.000 
mii lei  extinderea Parcului Industrial 
Tetarom III  
 
Autor:  
Senator UDMR László Attila 
Senator UDMR Alexandru Végh 
Deputat UDMR Erdei D. István 
 

in vederea creării de locuri de 
munca, prin atragerea de noi 
investitori  locuri de munca 
 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Economiei  la Anexa  
3/35/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 cu 
suma de 50.000 mii lei 
 
Sursa de finantare:Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

162.  Anexa  3/35/02/ Ministerul Economiei, 
cap 5001/ grupa 51/ art.01/ alin.01 

Se propune alocarea sumei de 50.000 
mii lei  pentru extinderea Parcului 
Industrial Tetarom III  
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

În vederea crearii de locuri de 
munca, prin atragerea de noi 
investitori. 
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Economiei  la Anexa  
3/35/02/cap 5001/ grupa51/ 
art.01/ alin.01 cu suma de 
50.000 mii lei 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 

163.  Anexa 3/15 
Ministerul Dezvoltarii Regionale şi 
Administraţiei Publice 
 

Se suplimenteaza bugetul Ministerului 
Dezvoltarii Regionale cu 20.000 mii 
lei in vederea dezvoltarii si 
modernizarii domeniului schiabil 
Cavnic din Maramures. 

Dezvoltarea domeniului 
schiabil din zona ar fideliza 
tursitii care sunt oricum atrasi 
de aceasta parte a Romaniei, si 
ar oferi o alternativa viabila 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
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 Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

statiunile de pe Valea Prahovei, 
statiuni pentru care turistii 
romani incep sa-si piarda 
interesul. Modernizarea 
domeniului schiabil de la 
Cavnic arvalorifica deci 
potentialul existent aici. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
MDRAP – Proiecte cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile. 
 

amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de iniţiator 
nu este sustenabilă. 
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