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AVIZ COMUN
asupra Legii bugetului de stat pe anul 2014
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului,republicat, 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 2014, 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 22 Noiembrie 2013.
Cele patru comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 şi
anexele acestuia cu privire la proiectele de buget ale Ministerului Economiei,
inclusiv pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism şi pentru
Energie.
La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi,
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice,
Ministerului Economiei,
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Departamentul pentru Energie şi Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii,
Mediu de Afaceri şi Turism.
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat
pe anul 2014 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.
1

2

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol
8001
Acţiuni
generale
economice, comerciale şi de muncă/
Grupa 55 Titlul VIII Alte Transferuri/
Articol 01 A. Transferuri interne/
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol
8001
Acţiuni
generale
economice, comerciale şi de muncă/
Grupa 55 Titlul VIII Alte Transferuri/
Articol 01 A. Transferuri interne/
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Majorarea cu suma de 3.000 mii lei a Majorarea sumei pentru acest
Programului
de
creştere
a program înseamnă susţinerea
competitivităţii produselor industriale.
proiectelor româneşti în faţa
competiţiei de pe pieţele
internaţionale. Sprijinul este
acordat inclusiv IMM-urilor care
Autorul
amendamentului:
Paul activează în industria extractivă
Maria Andreea, deputat PDL şi şi prelucrătoare, pentru a le
Grupul parlamentar PDL din permite să se dezvolte şi să
creeze noi locuri de muncă.
Camera Deputaţilor

Majorarea cu suma de 470 mii lei a
Programului naţional de înfiinţare şi
dezvoltare de incubatoare tehnologie şi
de afaceri.
Autorul
amendamentului:
Paul
Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din
Camera Deputaţilor

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei
Majorarea sumei pentru acest
program înseamnă sprijinirea
dezvoltării firmelor aflate la
început de activitate pentru a le
creşte şansele de a face faţă
mediului concurenţial. Prin acest
program cresc perspectivele
firmelor de a deveni profitabile şi
de a supravieţui pe termen lung,
ceea ce conduce implicit la

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)
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.

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/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

crearea de noi locuri de muncă.
În plus, este posibilă creşterea
numărului de locuri de muncă şi
dezvoltarea
economică
a
regiunilor-ţintă.
Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile de
personal în cadrul Ministerului
Economiei.
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Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol
8001
Acţiuni
generale
economice, comerciale şi de muncă/
Grupa 55 Titlul VIII Alte Transferuri/
Articol 01 A. Transferuri interne/
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Majorarea cu suma de 7.000 mii lei a
Programului
pentru
dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale în rândul
tinerilor şi facilitarea accesului acestora
la finanţare - START.

Majorarea
sumei
pentru
dezvoltarea
abilităţilor
antreprenoriale
conduce
la
reducerea numărului de şomeri în
rândul tinerilor, crearea de locuri
de muncă, creşterea veniturilor
bugetare pe termen mediu şi
stimularea
creşterii
Autorul
amendamentului:
Paul lung,
recuperarea
Maria Andreea, deputat PDL şi economice,
Grupul parlamentar PDL din decalajului de standard de viaţă
faţă de restul ţărilor din UE.
Camera Deputaţilor

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.

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.
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Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 1.039 mii lei a Majorarea sumei pentru acest Prin vot, membrii
Capitol
8001
Acţiuni
generale Programului
de
dezvoltare
şi program conduce la crearea de celor patru Comisii
economice, comerciale şi de muncă/ modernizare
a
activităţilor
de locuri de muncă, creşterea au considerat că
4

Nr.
crt.

5

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
Grupa 55 Titlul VIII Alte Transferuri/ comercializare
a
produselor
şi
Articol 01 A. Transferuri interne/ serviciilor de piaţă.
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii
Autorul
amendamentului:
Paul
Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din
Camera Deputaţilor

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol
8001
Acţiuni
generale
economice, comerciale şi de muncă/
Grupa 55 Titlul VIII Alte Transferuri/
Articol 01 A. Transferuri interne/
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

veniturilor bugetare pe termen
mediu şi lung, stimularea
creşterii economice, recuperarea
decalajului de standard de viaţă
faţă de restul ţărilor din UE.

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

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile de
personal în cadrul Ministerului
Economiei.

Majorarea cu suma de 100.000 mii lei Majorarea sumei pentru acest
pentru Stimularea exportului.
program conduce la crearea de
locuri de muncă, creşterea
veniturilor bugetare pe termen
şi
lung,
creşterea
Autorul
amendamentului:
Paul mediu
Maria Andreea, deputat PDL şi competitivităţii produselor de
Grupul parlamentar PDL din export româneşti pe pieţele
internaţionale,
stimularea
Camera Deputaţilor
creşterii economice, recuperarea
decalajului de standard de viaţă
faţă de restul ţărilor din UE.

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.

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.
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Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol
8001
Acţiuni
generale
economice, comerciale şi de muncă/
Grupa 55 Titlul VIII Alte Transferuri/

Majorarea cu suma de 4.000 mii lei a
Programului
pentru
stimularea
înfiinţării
şi
dezvoltării
microîntreprinderilor
aparţinând

Majorarea
sumei
pentru Prin vot, membrii
stimularea
înfiinţării
şi celor patru Comisii
dezvoltării microîntreprinderilor au considerat că
aparţinând
întreprinzătorilor adoptarea
acestui
5

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
Articol 01 A. Transferuri interne/ întreprinzătorilor tineri.
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii
Autorul
amendamentului:
Paul
Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din
Camera Deputaţilor

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

tineri conduce la reducerea
numărului de şomeri în rândul
tinerilor, crearea de locuri de
muncă, creşterea veniturilor
bugetare pe termen mediu şi
lung,
stimularea
creşterii
economice,
recuperarea
decalajului de standard de viaţă
faţă de restul ţărilor din UE.

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

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.
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Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol
8001
Acţiuni
generale
economice, comerciale şi de muncă/
Grupa 55 Titlul VIII Alte Transferuri/
Articol 01 A. Transferuri interne/
Alineat 16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Majorarea cu suma de 6.115 mii lei a Majorarea
sumei
pentru
Programului
Mihail
Kogălniceanu programul dedicat finanţării
pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
IMM-urilor conduce la crearea
de locuri de muncă, creşterea
veniturilor bugetare pe termen
Autorul
amendamentului:
Paul mediu şi lung, stimularea
Maria Andreea, deputat PDL şi creşterii economice, recuperarea
Grupul parlamentar PDL din decalajului de standard de viaţă
faţă de restul ţărilor din UE.
Camera Deputaţilor

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.

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.
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Nr.
crt.
8

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 200 mii lei
Capitol 8701 Alte acţiuni economice/ pentru Dezvoltarea produselor turistice.
Subcapitol 04 Turism

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Majorarea
sumei
pentru
dezvoltarea produselor turistice
conduce la crearea de locuri de
muncă, dezvoltarea potenţialului
Autorul
amendamentului:
Paul României ca destinaţie turistică,
Maria Andreea, deputat PDL şi creşterea veniturilor bugetare pe
Grupul parlamentar PDL din termen mediu şi lung. În plus,
este posibilă creşterea numărului
Camera Deputaţilor
de locuri de muncă şi dezvoltarea
economică a regiunilor-ţintă.

9

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol 8701 Alte acţiuni economice/
Subcapitol 04 Turism
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Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de stat/
Grupa 56/ Titlul VIII Proiecte cu
finanţare din
fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare /Articol 22 Transferuri din
bugetul de stat către ONG-uri, societăţi

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile de
personal în cadrul Ministerului
Economiei.
Majorarea cu suma de 79 mii lei pentru Majorarea
sumei
pentru
Marketing şi promovare turistică.
promovarea turistică va conduce
la crearea de locuri de muncă şi
dezvoltarea
potenţialului
Autorul
amendamentului:
Paul României ca destinaţie turistică.
Maria Andreea, deputat PDL şi
Sursa de finanţare: sumele
Grupul parlamentar PDL
alocate pentru cheltuielile de
personal în cadrul Ministerului
Economiei.
Majorarea cu suma de 354.300 mii lei Majorarea
cofinanţării
pentru Transferuri din bugetul de stat proiectelor din fonduri europene
către ONG-uri, societăţi comerciale, înseamnă sprijinirea medului de
instituţii publice finanţate parţial sau afaceri, dezvoltarea de firme noi,
integral din venituri proprii şi alţi crearea de locuri de muncă şi
beneficiari de drept public sau privat stimularea creşterii economice.
necesare susţinerii derulării proiectelor

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)
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.

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.
Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
7

Nr.
crt.

11

12

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
comerciale, instituţii publice finanţate
finanţate din FEN postaderare.
parţial sau integral din venituri proprii şi
alţi beneficiari de drept public sau privat
necesare susţinerii derulării proiectelor Autorul
amendamentului:
Paul
finanţate din FEN postaderare
Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din
Camera Deputaţilor
Anexa
3/35
Ministerul Majorarea cu suma de 13.000 mii lei
Economiei/Capitol 5001 Cheltuieli - pentru Susţinerea exportului, a mediului
Buget de stat/ Grupa 40 Titlul IV de
afaceri
şi
a
tranzacţiilor
Subvenţii/ Articol 13 Susţinerea internaţionale.
exportului, a mediului de afaceri şi a
tranzacţiilor internaţionale.
Autorul
amendamentului:
Paul
Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din
Camera Deputaţilor

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

Sursa de finanţare: sumele precizată de iniţiator
alocate pentru cheltuielile cu nu este sustenabilă.
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.

Majorarea conduce la crearea de
locuri de muncă prin susţinerea
mediului de afaceri şi a
exporturilor, cu impact pozitiv pe
termen mediu şi lung asupra
veniturilor la bugetul de stat.

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
Sursa de finanţare: sumele precizată de iniţiator
alocate pentru cheltuielile cu nu este sustenabilă.
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 4.700 mii lei a Se solicită majorarea cheltuielilor
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de stat/ cheltuielilor de capital.
de capital având în vedere
Grupa 70 Cheltuieli de capital
necesitatea susţinerii mediului
privat şi îndeosebi a IMM-urilor,
urmare
a
aportului
Autorul
amendamentului:
Paul ca
Maria Andreea, deputat PDL şi semnificativ al acestora la
Grupul parlamentar PDL din crearea de locuri de muncă şi
stimularea creşterii economice.
Camera Deputaţilor

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.

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.
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Nr.
crt.
13

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa
nr.3/35/02b
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
Întreprinderi mici şi mijlocii, Mediul de
afaceri şi Turism/ Capitol 5001 Total
Buget de stat/ Grupa 51 Transferuri
între unităţi ale administraţiei publice/
Articol 02 Transferuri de capital/
Alineat 21 Transferuri de la bugetul de
stat către bugetele locale pentru
realizarea obiectivelor de investiţii în
turism

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Majorarea cu suma de 900 mii lei a
transferurilor de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investiţii în turism.

Se solicită majorarea având în
vedere că va conduce la crearea
de locuri de muncă, dezvoltarea
potenţialului
României
ca
destinaţie turistică şi creşterea
veniturilor bugetare pe termen
Autorul
amendamentului:
Paul mediu şi lung. În plus, este
Maria Andreea, deputat PDL şi posibilă creşterea numărului de
Grupul parlamentar PDL din locuri de muncă şi dezvoltarea
economică a regiunilor-ţintă.
Camera Deputaţilor

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)
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.

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile de
personal în cadrul Ministerului
Economiei.
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Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 500 mii lei
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de stat/ pentru înfiinţarea Institutului pentru
Grupa 70 Cheltuieli de capital
Competitivitate CoNaCo, după modelul
Consiliului Fiscal.

Se solicită majorarea cu suma
necesară
pentru
înfiinţarea
CoNaCo având în vedere
necesitatea elaborării Strategiei
Naţionale de Competitivitate
România 2020 şi a unei abordări
Autorul
amendamentului:
Paul unitare, strategice şi focalizate a
Maria Andreea, deputat PDL şi competitivităţii româneşti.
Grupul parlamentar PDL din
Sursa de finanţare: sumele
Camera Deputaţilor
alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
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.
15

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa
nr.3/35/02b
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
Întreprinderi mici şi mijlocii, Mediul de
afaceri şi Turism/ Capitol 5001 Total
buget de stat/ Grupa 70 Cheltuieli de
capital

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Majorarea cu suma de 40.000 mii lei
pentru crearea şi funcţionarea unui
centru care să permită delocalizarea şi
asamblarea de produse în România prin
folosirea portului Constanţa, ca poartă
de intrare.

Se solicită majorarea cu suma
necesară pentru centrul care să
permită
delocalizarea
şi
asamblarea de produse având în
vedere că măsura conduce la
crearea de locuri de muncă,
dezvoltarea capacităţii de reexport
a
României
şi
Autorul
amendamentului:
Paul valorificarea poziţiei strategice a
Maria Andreea, deputat PDL şi ţării noastre ca punct de legătură
Grupul parlamentar PDL din între principalele căi de transport.
Măsura are impact pozitiv asupra
Camera Deputaţilor
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.

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)
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.

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.
16

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 2.500 mii lei
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de stat/ pentru instituirea mediatorului de
Grupa 70 Cheltuieli de capital
credite pentru IMM-uri, la nivelul
fiecărui judeţ.

Se solicită majorarea cu suma
necesară
pentru
instituirea
mediatorului de credite pentru
alinierea la practica europeană,
sprijinirea mediului privat şi

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
10

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

îndeosebi a IMM-urilor şi
Autorul
amendamentului:
Paul crearea de noi locuri de muncă.
Maria Andreea, deputat PDL şi Măsura a fost stabilită ca
pentru
economia
Grupul parlamentar PDL din prioritară
românească în cadrul discuţiilor
Camera Deputaţilor
Consiliului
Naţional
de
Competitivitate desfăşurate la
nivelul Guvernului României cu
reprezentanţii mediului public,
privat şi academic în perioada
oct.-dec. 2011.

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile de
personal în cadrul Ministerului
Economiei.
17

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 10.000 mii lei
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de stat/ pentru crearea unui centru de afaceri de
Grupa 70 Cheltuieli de capital
export care să permită firmelor să obţină
competenţele
necesare
pentru
penetrarea pieţelor externe cu sprijinul
universităţilor.

Se solicită majorarea având în
vedere că măsura vine în
sprijinul firmelor exportatoare şi
conduce
la
creşterea
competitivităţii
economiei
româneşti, generând noi locuri de
muncă. În plus, stabileşte
conexiunea
între
mediul
Autorul amendamentului: Paul Maria academic şi cel privat. Măsura a
Andreea, deputat PDL şi Grupul fost stabilită ca prioritară pentru
parlamentar PDL din Camera economia românească în cadrul
discuţiilor Consiliului Naţional
Deputaţilor
de Competitivitate desfăşurate la
nivelul Guvernului României cu
reprezentanţii mediului public,

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.

11

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

privat şi academic în perioada
oct.-dec. 2011.
Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.
18

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 3.000 mii lei
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de stat/ pentru crearea unui centru de distribuţie,
Grupa 70 Cheltuieli de capital
asamblare şi re-export pentru Europa
Centrală şi de Est.

Se solicită majorarea având în
vedere că măsura conduce la
crearea de locuri de muncă,
dezvoltarea capacităţii de reexport
a
României
şi
valorificarea poziţiei strategice a
Autorul
amendamentului:
Paul ţării noastre ca punct de legătură
Maria Andreea, deputat PDL şi între principalele căi de transport.
Grupul parlamentar PDL din Măsura are impact pozitiv asupra
creşterii economice.
Camera Deputaţilor

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.

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile de
personal în cadrul Ministerului
Economiei.
19

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de stat/
Grupa 40 Titlul IV Subvenţii/ Articol 13
Susţinerea exportului, a mediului de
afaceri şi a tranzacţiilor internaţionale

Majorarea cu suma de 100.000 mii lei
pentru dezvoltarea şi implementarea de
programe şi campanii de promovare a
brandurilor româneşti pentru sectoarele,
regiunile de dezvoltare şi operatorii
economici cu potenţial ridicat de export.

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

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
Sursa de finanţare: sumele precizată de iniţiator
12

Nr.
crt.

20
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Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Anexa
nr.
3/35/02
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de
afaceri şi turism/ Capitol 8001 Acţiuni
generale economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Alte transferuri/
Articol 01 Transferuri interne/ Alineat
16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Anexa
nr.
3/35/02
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de
afaceri şi turism/ Capitol 8001 Acţiuni
generale economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Alte transferuri/
Articol 01 Transferuri interne/ Alineat
16 Sprijinirea înfiinţării de noi

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Autorul amendamentului: Paul Maria
Andreea, deputat PDL şi Grupul
parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor
Majorarea cu suma de 15.000 mii lei
pentru
acordarea
de
subvenţii
angajatorilor care încadrează în muncă
şomeri în vârstă de peste 45 ani sau
şomeri care sunt părinţi unici susţinători
ai familiilor monoparentale. Angajatorii
sunt scutiţi pe o perioadă de 1 an de la
plata contribuţiilor sociale pentru şomaj
aferente
persoanelor
respective,
angajate pe o perioadă nedeterminată.
Subvenţia se acordă angajatorilor lunar,
pe persoana angajată, pe o perioadă de
maxim 12 luni. Angajatorii au obligaţia
de a menţine şomerii în activitate timp
de cel puţin 2 ani.
Autorul
amendamentului:
Paul
Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din
Camera Deputaţilor
Majorarea cu suma de 500 mii lei
pentru acordarea de subvenţii lunare, pe
o
perioadă
limitată
de
timp,
angajatorilor care încadrează în muncă
şomeri care mai au 3 ani până la
pensionare.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

alocate pentru cheltuielile cu nu este sustenabilă.
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.
Majorarea conduce la crearea de
locuri de muncă, reducerea
şomajului şi susţinerea mediului
privat, cu efecte pozitive asupra
creşterii
economice.
De
asemenea, este orientată către
categoriile sociale aflate în
dificultate.

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.

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.

Majorarea conduce la crearea de
locuri de muncă, reducerea
şomajului, susţinerea mediului
privat, sprijinirea persoanelor
aflate în dificultate financiară şi
care îşi găsesc cu greutate noi
locuri de muncă. Măsura
stimulează creşterea economică.

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
13

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

nu este sustenabilă.
Autorul
amendamentului:
Paul
Maria Andreea, deputat PDL şi Sursa de finanţare: sumele
Grupul parlamentar PDL din alocate pentru cheltuielile de
personal în cadrul Ministerului
Camera Deputaţilor
Economiei.

22

Anexa
nr.
3/35/02
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de
afaceri şi turism/ Capitol 8001 Acţiuni
generale economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Alte transferuri/
Articol 01 Transferuri interne/ Alineat
16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Majorarea cu suma de 500 mii lei
pentru acordarea de subvenţii lunare
firmelor care angajează pe perioadă
nedeterminată persoane cu handicap.
Subvenţiile vor fi acordate pe o
perioadă de maxim 12 luni.

Majorarea conduce la crearea de
locuri de muncă în rândul unei
categorii sociale vulnerabile şi
stimulează inserţia acestora pe
piaţa muncii. Măsura are impact
pozitiv
asupra
creşterii
economice.

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
Autorul
amendamentului:
Paul Sursa de finanţare: sumele nu este sustenabilă.
Maria Andreea, deputat PDL şi alocate pentru cheltuielile de
Grupul parlamentar PDL din personal în cadrul Ministerului
Economiei.
Camera Deputaţilor
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Anexa
nr.
3/35/02
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de
afaceri şi turism/ Capitol 8001 Acţiuni
generale economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Alte transferuri/
Articol 01 Transferuri interne/ Alineat
16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Majorarea cu suma de 5.000 mii lei
pentru
acordarea
de
subvenţii
angajatorilor care încadrează în muncă
tinerii absolvenţi. Angajatorii sunt
scutiţi pe o perioadă de 1 an de la plata
contribuţiilor sociale pentru şomaj
aferente
persoanelor
respective,
angajate pe o perioadă nedeterminată, şi
primesc o indemnizaţie lunară timp de
12 luni, în funcţie de nivelul studiilor
absolventului angajat. Angajatorul este
obligat să menţină în activitate angajatul

Majorarea conduce la crearea de
locuri de muncă, reducerea
şomajului foarte ridicat în rândul
tinerilor şi susţinerea mediului
privat, generând efecte pozitive
asupra creşterii economice.

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
Sursa de finanţare: sumele precizată de iniţiator
alocate pentru cheltuielile cu nu este sustenabilă.
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei
14

Nr.
crt.

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

24

Anexa
nr.
3/35/02
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de
afaceri şi turism/ Capitol 8001 Acţiuni
generale economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Alte transferuri/
Articol 01 Transferuri interne/ Alineat
16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

25

Anexa
nr.
3/35/02
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de
afaceri şi turism/ Capitol 8001 Acţiuni
generale economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Alte transferuri/
Articol 01 Transferuri interne/ Alineat
16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
2 ani după finalizarea subvenţiei.
Autorul
amendamentului:
Paul
Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din
Camera Deputaţilor
Majorarea cu suma de 20.000 mii lei
pentru scutirea de la plata CAS pentru
un an de zile pentru firmele care
angajează şomeri.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

Majorarea conduce la crearea de
locuri de muncă, reducerea
şomajului şi susţinerea mediului
privat, cu efecte pozitive asupra
creşterii economice.

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
Autorul
amendamentului:
Paul Sursa de finanţare: sumele sursa de finanţare
Maria Andreea, deputat PDL şi alocate pentru cheltuielile cu precizată de iniţiator
Grupul parlamentar PDL din bunuri şi servicii în cadrul nu este sustenabilă.
Ministerului Economiei.
Camera Deputaţilor

Majorarea cu suma de 25.000 mii lei
pentru stimularea şi facilitarea creării de
clustere active, inovative, orientate spre
export, la nivelul celor mai bune
practici internaţionale în sectoarele
strategice,
precum
industria
construcţiilor de maşini, textile, IT,
mobilier, produse alimentare, turism,
agricultură ecologică şi altele.

Majorarea conduce la crearea de
locuri de muncă, sprijină
dezvoltarea mediului de afaceri
într-un context concurenţial şi
are impact pozitiv asupra
creşterii economice. Măsura a
fost stabilită ca prioritară pentru
economia românească în cadrul
discuţiilor Consiliului Naţional
de Competitivitate desfăşurate la
nivelul Guvernului României cu
Autorul
amendamentului:
Paul reprezentanţii mediului public,
Maria Andreea, deputat PDL şi privat şi academic în perioada
Grupul parlamentar PDL din oct.-dec. 2011.
Camera Deputaţilor
Sursa de finanţare: sumele

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.

15

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.
26

Anexa
nr.
3/35/02
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de
afaceri şi turism/ Capitol 8001 Acţiuni
generale economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Alte transferuri/
Articol 01 Transferuri interne/ Alineat
16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Majorarea cu suma de 1.500 mii lei
pentru scutirea de la plata impozitului
pentru profitul investit în spinoff-uri
româneşti.

27

Anexa
nr.
3/35/02
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de
afaceri şi turism/ Capitol 8001 Acţiuni
generale economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Alte transferuri/
Articol 01 Transferuri interne/ Alineat
16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Majorarea cu suma de 500 mii lei
pentru implementarea unui Program
naţional pentru finanţarea organizării şi
desfăşurării
evenimentelor
internaţionale cu aport pentru industriile
creative şi educaţie.

Majorarea conduce la crearea de
locuri de muncă şi susţinerea
mediului privat, cu efecte
pozitive
asupra
creşterii
economice.

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
Autorul
amendamentului:
Paul Sursa de finanţare: sumele sursa de finanţare
Maria Andreea, deputat PDL şi alocate pentru cheltuielile de precizată de iniţiator
Grupul parlamentar PDL din personal în cadrul Ministerului nu este sustenabilă.
Economiei.
Camera Deputaţilor
Majorarea conduce la 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
pentru
economia
Autorul
amendamentului:
Paul prioritară
Maria Andreea, deputat PDL şi românească în cadrul discuţiilor
Naţional
de
Grupul parlamentar PDL din Consiliului
Competitivitate desfăşurate la
Camera Deputaţilor
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.

16

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile de
personal în cadrul Ministerului
Economiei.
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Anexa
nr.
3/35/02
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de
afaceri şi turism/ Capitol 8001 Acţiuni
generale economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Alte transferuri/
Articol 01 Transferuri interne/ Alineat
16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Majorarea cu suma de 750 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.

Majorarea 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
economia
Autorul
amendamentului:
Paul românească în cadrul discuţiilor
Naţional
de
Maria Andreea, deputat PDL şi Consiliului
Grupul parlamentar PDL din Competitivitate desfăşurate la
nivelul Guvernului României cu
Camera Deputaţilor
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.

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile de
personal în cadrul Ministerului
Economiei.
29

Anexa
nr.
3/35/02
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de
afaceri şi turism/ Capitol 8001 Acţiuni

Majorarea cu suma de 10.000 mii lei
pentru programe dedicate înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor în
spaţiul rural din sectorul non-agricol,

Majorarea conduce la crearea de
locuri de muncă şi susţine
dezvoltarea mediului rural în
ansamblul său, nu numai a

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
17

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
generale economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Alte transferuri/
Articol 01 Transferuri interne/ Alineat
16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

dezvoltarea activităţilor turistice şi a porţiunii
dezvoltate
spre
sectorul terţiar.
agricultură, ceea ce contribuie la
stimularea creşterii economice.
Măsura a fost stabilită ca
pentru
economia
Autorul
amendamentului:
Paul prioritară
Maria Andreea, deputat PDL şi românească în cadrul discuţiilor
Naţional
de
Grupul parlamentar PDL din Consiliului
Competitivitate desfăşurate la
Camera Deputaţilor
nivelul Guvernului României cu
reprezentanţii mediului public,
privat şi academic în perioada
oct.-dec. 2011.

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.

Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.
30

Anexa
nr.
3/35/02
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de
afaceri şi turism/ Capitol 8001 Acţiuni
generale economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Alte transferuri/
Articol 01 Transferuri interne

Majorarea cu suma de 500 mii lei
pentru dezvoltarea şi implementarea de
programe derulate în colaborare cu
instituţiile bancare şi financiare pentru
dezvoltarea culturii financiare încă din
şcoala generală.

Majorarea 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
Autorul
amendamentului:
Paul românească în cadrul discuţiilor
Naţional
de
Maria Andreea, deputat PDL şi Consiliului
Grupul parlamentar PDL din Competitivitate desfăşurate la
nivelul Guvernului României cu
Camera Deputaţilor
reprezentanţii mediului public,
privat şi academic în perioada

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

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

oct.-dec. 2011.
Sursa de finanţare: sumele
alocate pentru cheltuielile cu
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.
31.

32

Anexa
nr.
3/35/02
Ministerul
Economiei,
Departamentul
pentru
întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de
afaceri şi turism/ Capitol 8001 Acţiuni
generale economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Alte transferuri/
Articol 01 Transferuri interne/ Alineat
16 Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii
Anexa 3/35 Ministerul Economiei
Capitolul 5001/Paragraf 71/Alin 01 Construcţii

Majorarea cu suma de 15.000 mii lei
pentru scutirea de la plata CAS pentru
un an de zile pentru firmele din
domeniul industriilor creative care
creează noi locuri de muncă.

Autorul amendamentului: Paul Maria
Andreea, deputat PDL şi Grupul
parlamentar PDL
Propun alocarea pentru acest capitol
bugetar a echivalentului în lei al sumei
de 10 milioane Euro
Autorii amendamentului:
Deputat PDL Petru MOVILĂ şi Grupul
Parlamentar al PDL din Camera
Deputaţilor

Majorarea conduce la crearea de
locuri de muncă, reducerea
şomajului şi susţinerea mediului
privat, cu efecte pozitive asupra
creşterii economice.

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
Sursa de finanţare: sumele precizată de iniţiator
alocate pentru cheltuielile cu nu este sustenabilă.
bunuri şi servicii în cadrul
Ministerului Economiei.
Suma solicitată este necesară Prin vot, membrii
pentru finalizarea construcţiei celor patru Comisii
începute la barajul de la Lunca au considerat că
Paşcani, judeţul Iaşi.
adoptarea
acestui
amendament nu se
Sursa de finanţare: majorarea justifică,
întrucât
veniturilor
bugetare
prin sursa de finanţare
reducerea evaziunii fiscale în precizată de iniţiator
urma reorganizării ANAF şi din nu este sustenabilă.
majorarea impozitelor şi taxelor
estimate de Ministerul Finanţelor
Publice la 5.000.000 mii lei

19

Nr.
crt.
33

34

35

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa
3/35/02
Ministerul
Economiei/Capitolul 5001/ TITLUL
VIII Proiecte cu finanţare din fonduri
externe
nerambursabile
(FEN)
postaderare/ Grupa 56/ Alineatul 02
Finanţarea externă nerambursabilă

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Se
suplimentează
suma
alocată
Ministerului Economiei la Capitolul
5001/
TITLUL VIII Proiecte cu
finanţare
din
fonduri
externe
nerambursabile (FEN) postaderare/
Paragraf 56/ Alineatul 02 Finanţarea
externă nerambursabilă, în vederea
sprijinirii proiectelor cu finanţare
europeană
din
fonduri
externe
nerambursabile (FEN), cu suma de
1875mii lei.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

Suma este necesară în vederea
sprijinirii proiectelor cu finanţare
europeană din fonduri externe
nerambursabile (FEN) necesare
pentru relansarea economiei ţarii.

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
Sursa de finanţare: Diminuarea sursa de finanţare
cu 1875 mii lei a bugetului precizată de iniţiator
Ministerului
Economiei, nu este sustenabilă.
Capitolul 5001, Titlul II Bunuri
şi Servicii, Alineat 02 Deplasări
în străinătate.

Autorul amendamentului: Bode Lucian
Nicolae
Grupul parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor
Anexa
nr.3/35/02a
Ministerul Se
suplimentează
suma
alocată Majorarea sumei pentru acest Prin vot, membrii
Economiei/ Capitolul 8000/ Titlul70/ Ministerului Economiei la Capitolul program va conduce la crearea de celor patru Comisii
Cheltuieli de capital
Cheltuieli de capital, cu 30 mii lei.
locuri de muncă.
au considerat că
adoptarea
acestui
Autorul amendamentului: Bode Lucian Sursa de finanţare:
amendament nu se
Nicolae
Diminuarea cu 30 mii lei a justifică,
întrucât
Grupul parlamentar PDL din Camera bugetului
Ministerului sursa de finanţare
Deputaţilor
Economiei, Capitolul 5000, precizată de iniţiator
Grupa 10 cheltuieli de personal.
nu este sustenabilă.
Anexa
3/35/02
Ministerul Se suplimentează cu 4 500 mii lei suma Majorarea sumei pentru acest Prin vot, membrii
Economiei/Capitolul
8601/Titlul alocată Ministerului Economiei la program conduce la crearea de celor patru Comisii
55/Articolul 1/ Alineatul 48/ Finantarea Capitolul 8601, pentru Finantarea locuri de muncă iar programul va au considerat că
proiectelor de cercetare-dezvoltare si
proiectelor de cercetare-dezvoltare si
transfera rezultatele din cercetare adoptarea
acestui
inovare
inovare
in mediul economic.
amendament nu se
justifică,
întrucât
Autorul amendamentului: Bode Lucian Sursa de finanţare:
sursa de finanţare
20

Nr.
crt.

36

37

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

Anexa
3/35/02
Ministerul
Economiei/Capitolul 8601/Sub capitolul
4/ Cercetare si dezvoltare in domeniul
industriei
extractive, prelucratoare si constructiilor

Anexa 3/35
Ministerul Economiei /Capitol 8701/
gupa 51/ articol 02/ alineat 21
Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investiţii în turism

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Nicolae
Diminuarea cu 4500 mii lei a
Grupul parlamentar PDL din Camera bugetului
Ministerului
Deputaţilor
Economiei, Capitolul 5000,
Grupa 10 cheltuieli de personal.
Se suplimentează cu 7 000 mii lei suma Majorarea sumei pentru acest
alocată Ministerului Economiei la program conduce la crearea de
Capitolul 8601, Cercetare si dezvoltare locuri de muncă iar programul va
in domeniul industriei
transfera rezultatele din cercetare
extractive, prelucratoare si constructiilor in mediul economic.

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)
precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
Autorul amendamentului: Bode Lucian Sursa de finanţare:
sursa de finanţare
Nicolae
Diminuarea cu 7000 mii lei a precizată de iniţiator
Grupul parlamentar PDL din Camera bugetului
Ministerului nu este sustenabilă.
Deputaţilor
Economiei, Capitolul 5000,
Grupa 10 Cheltuieli de personal.
Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice cu suma de
1.000 mii lei pentru lucrări de
amenajare exterioară a bazei de
tratament Cacica, comuna Cacica,
judeţul Suceava.

Se solicită admiterea acestui
amendament întrucât baza de
tratament
Cacica
este
recunoscută şi aduce anual un
numar mare de turişti care au
nevoie de condiţii moderne de
cazare şi de tratament.

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
Autori:
Sursa de finanţare: majorarea nu este sustenabilă.
Senator PDL Gheorghe Flutur
veniturilor
bugetare
prin
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu
reducerea evaziunii fiscale în
Deputat PDL Ioan Balan
urma reorganizării ANAF şi din
Grupul Parlamentar PDL din Camera majorarea impozitelor şi taxelor
Deputaţilor
estimate de MFP la 5.000.000
mii lei.
21

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
38 Anexa 3/35
Ministerul Economiei /Capitol 8701/
gupa 51/ articol 02/ alineat 21
Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investiţii în turism

39 Anexa 3/35
Ministerul Economiei /Capitol 8701/
gupa 51/ articol 02/ alineat 21
Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investiţii în turism

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Se propune suplimentarea Ministerului
Dezvoltării Regionale şi Administratiei
Publice bugetului cu suma de 2.500 mii
lei pentru demararea proiectului
„Agrement pe râul Suceava”.

Se solicită admiterea acestui
amendament care are ca scop
crearea unei baze de agrement pe
cursul
râului
Suceava.
Municipiul Suceava nu dispune
în prezent de nici o altă bază de
agremenent.

Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administratiei Publice cu suma de
20.000 mii lei pentru continuarea
lucrărilor la Pârtia de Schi ”Rarăul” din
municipiul Câmpulung Moldovenesc,
județul Suceava

Se
solicită
admiterea
amendamentului
deoarece
finalizarea acestei investiții va
contribui
la
dezvoltarea
turismului
în
zonă,
prin
extinderea domeniului schiabil al
județului Suceava.

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
Autori:
sursa de finanţare
Senator PDL Gheorghe Flutur
precizată de iniţiator
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu
Sursa de finanţare: majorarea nu este sustenabilă.
Deputat PDL Ioan Balan
veniturilor
bugetare
prin
Grupul Parlamentar PDL din Camera reducerea evaziunii fiscale în
Deputaţilor
urma reorganizării ANAF şi din
majorarea impozitelor şi taxelor
estimate de MFP la 5.000.000
mii lei.
Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
Autori:
Sursa de finanţare: majorarea nu este sustenabilă.
Senator PDL Gheorghe Flutur
veniturilor
bugetare
prin
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu
reducerea evaziunii fiscale în
Deputat PDL Ioan Balan
urma reorganizării ANAF şi din
Grupul Parlamentar PDL din Camera majorarea impozitelor şi taxelor
Deputaţilor
estimate de MFP la 5.000.000
mii lei.
22

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
40 Anexa 3/35
Ministerul Economiei /Capitol 8701/
gupa 51/ articol 02/ alineat 21
Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investiţii în turism

41 Anexa 3/35
Ministerul Economiei /Capitol 8701/
gupa 51/ articol 02/ alineat 21
Transferuri de la bugetul de stat către
bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investiţii în turism

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Se propune suplimentarea bugetului cu
suma de 500 mii lei pentru construire
punct de informare turistica în comuna
Baia, judeţul Suceava.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

Se
solicită
admiterea
amendamentului având în vedere
faptul că suma este necesară
pentru realizarea obiectivului de
investitii și că proiectul ar
constitui o reală şansă de
promovare a zonei pentru turiştii
care tranzitează judeţul nostru de
Sud spre Nord în Bucovina.

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.

Autori:
Senator PDL Gheorghe Flutur
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu
Deputat PDL Ioan Balan
Grupul Parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor
Sursa de finanţare: majorarea
veniturilor
bugetare
prin
reducerea evaziunii fiscale în
urma reorganizării ANAF şi din
majorarea impozitelor şi taxelor
estimate de MFP la 5.000.000
mii lei.
Se propune suplimentarea bugetului cu Se
solicită
admiterea
suma de 60.000 mii lei pentru baza amendamentului având în vedere
domeniul schiabil în Munţii Călimani, faptul că suma este necesară
comuna Saru Dornei, judetul Suceava.
pentru realizarea obiectivului de
investitii și că proiectul ar
deservi unui număr foarte mare
Autori:
de turisti.
Senator PDL Gheorghe Flutur
Deputat PDL Sanda-Maria Ardeleanu
Sursa de finanţare: majorarea
Deputat PDL Ioan Balan
veniturilor
bugetare
prin
Grupul Parlamentar PDL din Camera reducerea evaziunii fiscale în
Deputaţilor
urma reorganizării ANAF şi din
majorarea impozitelor şi taxelor
estimate de MFP la 5.000.000
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.
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Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
(autor, apartenenţă politică)
grupa/titlul/articol/alineat
42 Legea Bugetului de Stat pe 2014 Anexa Alocarea sumei de
3/35/02 – Ministerul Economiei
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
Autori:Deputat
Luminita Adam
Grup parlamentar PP-DD

43 Legea Bugetului de Stat pe 2014 Anexa
3/35/02 – Ministerul Economiei –
G. CREAREA CADRULUI
INSTITUTIONAL,
LEGISLATIV SI FINANCIAR
FAVORABIL
SUSTINERII IMM-URILOR
Programul pentru stimularea infiintarii
si dezvoltarii microintreprinderilor
apartinand
intreprinzatorilor tineri
44 Legea Bugetului de Stat pe 2014 Anexa
3/35/02 – Ministerul Economiei
G.
CREAREA
CADRULUI
INSTITUTIONAL,
LEGISLATIV
SI
FINANCIAR
FAVORABIL

Suplimentarea sumei alocate Sprijinirii
înfiinţării de noi întreprinderi şi
susţinerea dezvoltării întreprinderilor
mici şi mijlocii cu suma de 800 mii lei.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Proiectul va avea ca efect
antrenarea în economia naţională
a unui program coerent de
investiţii
în infrastructură,
justificând astfel efortul bugetar
pentru înfiinţarea acestui fond.
Sursa de finanţare: Venituri
bugetare suplimentare realizate
prin aplicarea unor măsuri de
politică
fiscală
operatorilor
economici
din
domeniul
exploatării resurselor energetice
şi minerale ale României.

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)
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.

Autori: Deputat
Luminita Adam
Grup parlamentar PP-DD

Suma este necesara , având în
vedere că motorul dezvoltării
rămâne mediului de afaceri, mai
ales sectorul IMM-urilor, care ar
trebui să fie o prioritate strategică
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.

Suplimentarea cu 10% a bugetului
Ministerului
Economiei
pentru
sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi
şi susţinerea dezvoltării IMM pentru
continuarea Programului „Start” pentru
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale

Programul
asigură
sprijinul
pentru ideile fezabile de afaceri
şi creează locuri de muncă
Programul trimite pe piaţă tineri
pregătiţi, formaţi din punct de
vedere antreprenorial şi le

Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
24

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
SUSTINERII IMM-URILOR
Programul
pentru
dezvoltarea
abilitatilor
antreprenoriale in randul tinerilor si
facilitarea
accesului
acestora
la
finantare START

45 Legea Bugetului de Stat pe 2014 Anexa
3/35/02 – Ministerul Economiei
3. PRIORITATI STRATEGICE PE
TERMEN
MEDIU
ALE
ORDONATORULUI
.
A. DEZVOLTAREA DURABILA A
INDUSTRIEI
Programul: Cresterea competitivitatii
produselor industriale
46 Legea Bugetului de Stat pe 2014 Anexa
3/35/02 – Ministerul Economiei

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

în rândul tinerilor şi facilitarea accesului finanţează planurile de afaceri.
acestora la finanţare.
Pe piaţă vor ajunge ideile cele
mai bune de afaceri, cu şanse
Autor: Dep. Luminiţa Adam
mari de dezvoltare şi creare de
Grupul PP-DD
noi locuri de muncă. Pe termen
lung impactul asupra bugetului
poate fi unul pozitiv
Sursa de finanţare:Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului.
Suplimentarea cu 1,5 mil. lei
a Programul susţine proiectele
bugetului
Ministerului
Economiei româneşti în faţa competiţiei de
pentru continuarea Programului de pe
pieţele
internaţionale.
creştere a competitivităţii produselor Sprijinul este acordat inclusiv
industriale.
IMM-urilor care activează în
Autor: Dep. Luminiţa Adam
industria
extractivă
şi
Grupul PP-DD
prelucrătoare, pentru a le permite
să se dezvolte şi să creeze noi
locuri de muncă
Sursa de finanţare:Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului
Suplimentarea bugetului Ministerului
Economiei cu suma de 20 000 mii lei Măsura va conduce la crearea de
pentru scutirea de la plata CAS pentru locuri de muncă, reducerea
un an de zile pentru firmele care şomajului şi susţinerea mediului
angajează şomeri.
Autori:Deputat
privat, cu efecte pozitive asupra
Dumitru Niculescu
creşterii economice. O astfel de
Grup parlamentar PP-DD
măsură a fost derulată şi anterior
şi a generat angajarea a câtorva
mii de persoane şi susţinerea
firmelor.

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.

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.

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.
25

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

Sursa de finanţare:Fondul de
rezervă la dispoziţia Guvernului.
47 Legea Bugetului de Stat pe 2014 Anexa
3/35/02 – Ministerul Economiei –
G.
CREAREA
CADRULUI
INSTITUTIONAL,
LEGISLATIV
SI
FINANCIAR
FAVORABIL
SUSTINERII IMM-URILOR

Suplimentarea bugetului Ministerului
Economiei cu suma de 15 000 mii lei
pentru
acordarea
de
subvenţii
angajatorilor care încadrează în muncă
tineri absolvenţi. Angajatorii sunt scutiţi
pe o perioadă de 1 an de la plata
contribuţiilor sociale pentru şomaj
aferente
persoanelor
respective,
angajate pe o perioadă nederminată şi
primesc o indemnizaţie
Lunară timp de 12 luni, în funcţie de
nivelul studiilor angajatului respectiv.
Angajatorul este obligat să menţină în
activitate angajatul 2 ani după
finalizarea subvenţiei. Autori: Deputat,
Dumitru Niculescu
Grup parlamentar PP-DD
48 Anexa 3/35 Ministerul Economiei
Propunem includerea în programul de
cercetare geologică a resurselor
8601 CERCETARE SI DEZVOLTARE minerale
IN DOMENIUL ECONOMIC
cu suma de 1.500 mii lei a direcţiei de
cercetare pentru identificarea de noi
surse de apă termală
Cod ordonator 35 24931499
Cod program 173
Autori :
Program geologic la nivel naţional Molnár Zsolt, Erdei D. István – deputaţi
privind direcţiile de desfăşurare a UDMR
activităţii de cercetare geologică a Végh Alexandru – senator UDMR
resurselor minerale....5.500 mii lei

Suma este necesara deoarece va
conduce la crearea de locuri de
muncă, reducerea şomajului în
rândul tinerilor, în prezent foarte
ridicat,
susţinerea
mediului
privat, având efecte pozitive
asupra mediului economic
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.

Surse noi de apă termală
valorificabilă înseamnă creşterea
potenţialului turismului balnear
şi de recreere, ceea ce conduce la
realizarea de investiţii noi, locuri
de muncă nou-create, de
asemenea conduce la dezvoltarea
zonelor cu astfel de resurse
minerale.

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

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat
49 Anexa 3/35/02b
Capitol 5000, Titlul 40 - Subventii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Modificarea
sumei
alocate
prin Sursa de finantare: Bugetul de
Proiectul de buget pentru anul 2014, in stat
sensul majorarii acesteia de la 10.000
Programul Mihail Kogălniceanu
mii lei la 50.000 mii lei
pentru întreprinderi mici şi
Autori :
mijlocii are ca obiectiv facilitarea
Deputat PSD Aurelia Cristea
accesului întreprinderilor mici şi
Deputat PSD Cornel Itu
mijlocii la garantare şi creditare,
Deputat PSD Cristina Nichita
prin acordarea unei linii de credit
Senator PSD Alexandru Cordos
cu
dobândă
integral
Grupul Parlamentar PSD
subvenţionată şi/sau garantată
Autor:
parţial de stat.
Deputat PC Constantin Avram, deputat Programul urmăreşte:
accesului
la
PC Irimie Mircea Vicenţiu, deputat PC  facilitarea
Moldovan Ioan, deputat PC Drăguşanu
finanţare a IMMurilor ;
Vasile Cătălin, deputat PC Ciucă
Bogdan Liviu, deputat PC Diniţă Ioan
 menţinerea activităţii şi a
locurilor de muncă existente
în
rândul
I.M.M.
şi
susţinerea
competitivităţii
economice a acestora;
 reducerea
arieratelor
datorate statului de către
sectorul I.M.M.;
 reducerea masei monetare în
numerar, care, în prezent,
circulă nestingherită în
economia nefiscalizată.

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)
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.

În contextul actualei crize
financiare şi economice, una din
principalele probleme cu care se
27

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

confruntă
IMM-urile
este
accesarea dificilă a creditelor şi
costul ridicat al acestora. Astfel,
de la lansarea programului la
sfârşitul anului 2011 şi până în
prezent, s-a înregistrat o cerere în
continuă creştere din partea
mediului de afaceri pentru
accesarea programului. Având în
vedere numărul mare de solicitări
din partea IMM-urilor, a crescut
şi interesul băncilor de a fi
partenere în program: de la 9
bănci partenere iniţial, în anul
2012, numărul acestora a crescut
la 13, în prezent manifestându-şi
interesul încă 4 bănci.
În sectorul IMM există o nevoie
acută
de
creditare
şi
neprelungirea
programului
conduce la disfuncţionalităţi în
implementarea acestuia.
Departamentul pentru IMM,
Mediul de Afaceri si Turism a
facut demersurile necesare pentru
prelungirea Programului pentru
perioada 2014-2015, demers
sustinut de intreg mediul de
afaceri.
In cadrul Programului, valoarea
28

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

maximă a liniei de credit a
crescut
de
la
125.000
lei/I.M.M./an
la
400.000
lei/I.M.M./an şi
subvenţia
acordată I.M.M.-urilor de la
bugetul de stat a crescut de la
cuantumul de maximum 70%
din dobânda calculată pentru
creditele în lei, dar nu mai mult
de 6,5% pe an din soldul sumei
utilizate din linia de credit, la
100% pentru creditele în lei, dar
nu mai mult de 9% pe an din
soldul sumei utilizate din linia de
credit.

50 Anexa 3/35/02b
Capitol 5000, Titlul 51 – Transferuri
intre unitati ale administratiei publice

Modificarea sumei alocate prin
Proiectul de buget pentru anul 2014, in
sensul majorarii acesteia de la 60.000
mii lei la 90.800 mii lei

Solicitarea suplimentarii alocatiei
bugetare are la baza interesul
crescut al IMM-urilor pentru
aceasta
forma
de
sprijin
financiar, capabila sa asigure
buna functionare a acestor agenti
economici, in conditiile in care
se mentine o reticenta a
sistemului
bancar
privind
alocarea creditelor care micii
intreprinzatori.
Sursa de finantare: Bugetul de Prin vot, membrii
stat
celor patru Comisii
au considerat că
Sprijinirea dezvoltarii sectorului adoptarea
acestui
IMM este o prioritate atat la amendament nu se
29

Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Autori :
Deputat PSD Aurelia Cristea
Deputat PSD Cornel Itu
Deputat PSD Cristina Nichita
Senator PSD Alexandru Cordos
Grupul Parlamentar PSD
Deputat PC Constantin Avram, deputat
PC Irimie Mircea Vicenţiu, deputat PC
Moldovan Ioan, deputat PC Drăguşanu
Vasile Cătălin, deputat PC Ciucă
Bogdan Liviu, deputat PC Diniţă Ioan.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

nivelul Uniunii Europene, cat si
la nivel national, deoarece
aceasta categorie de agenti
economici, mai dinamici si mai
flexibili decat intreprinderile
mari,
reprezinta
coloana
vertebrala a oricarei economii
moderne.

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

Pentru a construi o economie
puternică,
Uniunea
Europeana şi-a propus să
întărească
spiritul
antreprenorial în Europa şi să
creeze condiţiile necesare
pentru dezvoltarea practicilor
inovative care duc la
înfiinţarea şi dezvoltarea
IMM-urilor,
acestea
reprezentând
un
factor
important
de
creştere
economică
şi
socială.
Atingerea acestor obiective
este vitală pentru asigurarea
sustenabilităţii
economice
necesare
sprijinirii
progresului
social
şi
protecţiei mediului.
Politica
Uniunii
Europene
referitoare la întreprinderi se
adresează întregului mediu de
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Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

afaceri şi are ca scop încurajarea
şi facilitarea înfiinţării de noi
întreprinderi, stabilirea unui
mediu de afaceri dinamic în care
fiecare întreprindere să aibă
acces efectiv la pieţele de
produse şi servicii atât din
Europa cât şi din afara acesteia.
Prin Departamentul pentru IMMuri, Mediul de Afaceri si Turism
se asigură
implementarea
tehnică şi financiară a proiectelor
şi programelor de sprijinire a
înfiinţării de noi întreprinderi şi
de susţinere a dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii,
la nivel naţional şi local, potrivit
strategiilor
guvernamentale
pentru susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Incepand
cu
anul
2014,
Departamentul pentru IMM,
Mediul de Afaceri si Turism isi
propune continuarea celor 7
programe cu finantare de la
bugetul de stat derulate pana in
prezent , precum si sprijinirea
industriei
creative
si
a
brandurilor romanesti.
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Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

Mentionam faptul ca in anul
2013, la fiecare din cele 7
programe nationale derulate
inscrierile au deposit de 2,3 ori
capacitatea de finantare.
De asemneea, mentionam ca
intreprinzatorii care au beneficiat
de facilitatile oferite prin cele 7
programe nationale au creat, in
medie, 2 noi locuri de munca,
contribuind
astfel
atat
la
reducerea ratei somajului, cat si
la cresterea veniturilor bugetului
general consolidate.

51 Anexa 3/35/02b
Capitol 5000, Titlul 70 – Cheltuieli de
capital

Modificarea sumei alocate prin
Proiectul de buget pentru anul 2014, in
sensul majorarii acesteia de la 90 mii
lei la 900 mii lei

Avand in vedere solicitarile
inregistrate in cadrul acestor
programe in anul 2013 si
necesitatea acordarii sprijinului
financiar necesar dezvoltarii
activitatilor sustinute prin aceste
programe,
este
necesara
suplimentarea
alocatiilor
bugetare cu aceasta destinatie,
pentru anul 2014, cu suma de
30.800 mii lei.
Sursa de finantare: Bugetul de Prin vot, membrii
stat
celor patru Comisii
au considerat că
Incepand
cu
anul
2014, adoptarea
acestui
Departamentul va implementa amendament nu se
schema de minimis pentru IMM- justifică,
întrucât
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Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Autori :
Deputat PSD Aurelia Cristea
Deputat PSD Cornel Itu
Deputat PSD Cristina Nichita
Senator PSD Alexandru Cordos
Grupul Parlamentar PSD
Deputat PC Constantin Avram, deputat
PC Irimie Mircea Vicenţiu, deputat PC
Moldovan Ioan, deputat PC Drăguşanu
Vasile Cătălin, deputat PC Ciucă
Bogdan Liviu, deputat PC Diniţă Ioan.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

uri, prin Oficiile Teritoriale sursa de finanţare
precizată de iniţiator
pentru IMM si Cooperatie.
Aplicarea
acestei
scheme nu este sustenabilă.
urmăreşte stimularea creşterii
economice prin dezvoltarea sau
modernizarea activităţii IMMurilor, crearea de noi locuri de
muncă şi are efect multiplicator
în ceea ce priveşte dezvoltarea
furnizorilor de materii prime,
materiale, instalaţii şi utilaje, a
prestatorilor de servicii etc.
Realizarea de investiţii are un
impact pozitiv pe termen scurt,
mediu şi lung, având în vedere:

scăderea şomajului prin
crearea de noi locuri de muncă

utilizarea produselor şi
serviciilor oferite de furnizorii
locali
Derularea in parametrii propusi a
schemei de minimis necesita, la
nivel teritorial, dotarea cu tehnica
de calcul si soft adecvat, a celor
8 Oficii teritoriale pentru IMM si
Cooperatie care trebuie sa
asigure prelucrarea unui volum
foarte mare de informatii venit
din partea
unui numar important de
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Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

intreprinzatori .
Departamentul, ca instituitie nou
create in anul anul 2013 trebuie
sa dispuna la randul sau de
mijloacele materiale necesare
indeplinirii
in
conditiile
corespunzatoare a atributiilor si
responsabilitatilor prevazute in
actul normative de infiintare.
Totodata, solicitarea de majorare
a sumei pentru cheltuielile de
capital vine in contextul in care
gradul de uzura morala si fizica a
echipamentelor
necesare
activitatii institutiei, preluate de
la Ministerul Economiei la
infiintarea Departamentului, este
unul avansat si se impune
inlocuirea
si
completarea
acestora.
Pe langa acest fapt, este necesara
achizitionarea
de
programe
informatice si licentele aferente
fiecarei activitati in parte.
Functionarea
autonoma
a
Autoritatii Nationale pentru
Turism ca necesita, de asemenea,
asigurarea conditiilor materiale
indeplinirii
atributiilor
si
34

Nr.
crt.

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

52 3/35 Ministerul Economiei
Capitol 87.01
Subcapitol 04 Turism

53 Anexa nr. 3/ 35 / 02
cap. …, art. …
Ministerul Economiei

54 Anexa nr. 3/ 35 / 02
cap. …, art. …
Ministerul Economiei

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

responsabilitatilor prevazute in
actul normativ de infiintare
La capitolul 87.01, subcapitol 04 Finalizarea lucrărilor la pârtia Prin vot, membrii
Turism, se suplimentează cu suma de Luna Șes , jud. Satu Mare
celor patru Comisii
8000 mii lei.
au considerat că
acestui
Sursa de finanțare: diminuarea adoptarea
Autori : Octavian Petric- deputat PSD
amendament
nu se
cu aceeași suma a bugetului
Grupul Parlamentar al PSD
justifică,
întrucât
Administrației Prezidențiale
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.
Reabilitarea zonei industriale Zlatna, Stimularea creşterii economice şi Prin vot, membrii
crearea de locuri de muncă.
celor patru Comisii
pentru înfiinţarea unui parc
industrial.
au considerat că
- Se propune alocarea sumei de
Sursa de finanţare:
adoptarea
acestui
11.167,18 mii lei
Ministerul Economiei pe anul amendament nu se
2014
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
Autor:
precizată de iniţiator
Senator Alexandru Pereş
nu este sustenabilă.
Grupul Parlamentar al PDL din
Senatul României
Capitalizarea MINVEST DEVA S.A.,
în vederea repornirii extracţiei de
minereu la exploataţia minieră Roşia Montană
- Se propune alocarea sumei de 90.000
mii lei
Autor:
Senator Alexandru Pereş
Grupul Parlamentar al PDL din

Stimularea creşterii economice şi Prin vot, membrii
crearea de locuri de muncă.
celor patru Comisii
au considerat că
Sursa de finanţare:
adoptarea
acestui
Ministerul Economiei pe anul amendament nu se
2014
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/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

Senatul României
55 Anexa nr. 3/ 35 / 02
cap. …, art. …
Ministerul Economiei

Capitalizarea S.C. Cupru Min S.A.
Abrud, pentru retehnologizarea
exploatării miniere.
- Se propune alocarea sumei de 22.500
mii lei
Autor:
Senator Alexandru Pereş
Grupul Parlamentar al PDL din
Senatul României

56 Anexa nr. 3/ 35 / 02
cap. …, art. …
Ministerul Economiei

Finanţarea Companiei Naţionale
SALROM S.A. – Salina Ocna Mureş,
pentru reabilitarea canalelor de
gardă (captarea apelor pluviale).
- Se propune alocarea sumei de 500 mii
lei
Autor:
Senator Alexandru Pereş
Grupul Parlamentar al PDL din
Senatul României

57 Anexa nr. 3/ 35 / 02
cap. …, art. …
Ministerul Economiei

Finanţarea Companiei Naţionale
SALROM S.A. – Salina Ocna Mureş,
pentru dotarea cu o instalaţie de
recristalizare a sării.
- Se propune alocarea sumei de 3.600
mii lei

Stimularea creşterii economice şi Prin vot, membrii
crearea de locuri de muncă.
celor patru Comisii
au considerat că
Sursa de finanţare:
adoptarea
acestui
Ministerul Economiei pe anul amendament nu se
2014
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.
Pentru gestionarea viabilă
riscurilor de surpare.

a Prin vot, membrii
celor patru Comisii
au considerat că
Sursa de finanţare:
adoptarea
acestui
Ministerul Economiei pe anul amendament nu se
2014
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.

Stimularea creşterii economice şi Prin vot, membrii
crearea de locuri de muncă.
celor patru Comisii
au considerat că
Sursa de finanţare:
adoptarea
acestui
Ministerul Economiei pe anul amendament nu se
2014
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
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Nr.
crt.

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

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.

Autor:
Senator Alexandru Pereş
Grupul Parlamentar al PDL din
Senatul României
58 Anexa nr. 3/ 35 / 02
cap. …, art. …
Ministerul Economiei

Suplimentarea bugetului alocat
Departamentului pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul
de Afaceri şi Turism pe anul 2014 cu
suma de 4.500 mii lei.
Autor:
Senator Alexandru Pereş
Grupul Parlamentar al PDL din
Senatul României

59 Anexa 3/35/02/cap
5001/grupa51/art.01/alin.01
Ministerului Economiei

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

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

Stimularea dezvoltării turismului
din zonele montane defavorizate,
ca alternativă la aspectele sociale
specifice comunităţilor care
poluează
aceste
locuri.
Prevederea în bugetul de stat pe
anul 2014 a sumelor necesare în
vederea înfiinţării şi funcţionării
Agenţiei pentru Stimularea şi
Dezvoltarea
Turismului
în
Munţii Apuseni – cu sediul la
Roşia Montană. Judeţul Alba

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.

Sursa de finanţare:
Ministerul Economiei pe anul
2014
În vederea creării de locuri de Prin vot, membrii
muncă, prin atragerea de noi celor patru Comisii
investitori.
au considerat că
adoptarea
acestui
Se
propune
suplimentarea amendament nu se
bugetului
Ministerului justifică,
întrucât
Economiei
la
Anexa sursa de finanţare
3/35/02/cap
precizată de iniţiator
5001/grupa51/art.01/alin.01 cu nu este sustenabilă.
suma de 50.000 mii lei
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Nr.
crt.

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

60 Anexa 3/35/02/cap
5001/grupa51/art.01
Ministerului Economiei

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Se propune alocarea sumei de 200.000
mii lei pentru demararea proiectului
Construcţia Hidrocentralei Tarniţa
Lăpuşteşti .
Autor:
Senator PDL Alin Tişe
Grupurile parlamentare PDL din
Camera Deputaţilor şi Senat.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Sursa de finanţare: Majorarea
veniturilor
bugetare
prin
reducerea evaziunii fiscale în
urma reorganizării ANAF şi din
majorarea şi impozite şi taxe
estimate de MF la 5 miliarde lei
Constructia hidrocentralei de la
Tarnita Lapustesti inseamna o
adevarata
investitie
in
green+field in jur de 1,164
miliarde euro (+TVA) ceea ce va
contribui
semnificativ
la
dezvoltarea economica a tarii dar
si a zonei situate in apropierea
municipiului Cluj Napoca.
In cifre, aceasta investitie, odata
finaliyata va insemna:
1000 MW capacitate instalata 4
hidroagregate turbine-pompa a
cate 250 MW/fiecare 10 milioane
metri cubi apa 5-8 ani durata de
construire Crearea a min. 4,000
locuri de munca.
Se
propune
suplimentarea
bugetului
Ministerului
Economiei
la
Anexa
3/35/02/cap 5001/grupa51/art.01
cu suma de 200.000 mii lei
Sursa de finanţare: Majorarea
veniturilor
bugetare
prin
reducerea evaziunii fiscale în
urma reorganizării ANAF şi din

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

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/titlul/articol/alineat

61 Anexa 3/35/29
/Cod obiectiv 47/ Fişa obiectivului/
proiectului/Categoriei de investiţii
Uzina de apă grea.
Ministerul Economiei

62 Anexa nr.3/35/02 / Capitol 5001 /
Grupa/titlu 55 / Titlul VII Alte
transferuri / Articol 01 A Transferuri
interne / Alineat 12 Investiţii ale
agenţilor economici cu capital de stat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Majorarea cu suma de 150.000 mii lei
pentru finanţarea costurilor de
funcţionare şi întreţinere.
Autor:
Senator BĂLU MARIUS – PDL

Demarare construire Bloc energetic
200 MW, pe huilă, parametrii
supracritici la Electrocentrale
Paroşeni din municipiul Vulcan,
judeţul Hunedoara în valoare de
45.000 mii lei

Ministerul Economiei
Autor:
Senator Haralambie Vochiţoiu
Grupul parlamentar PP-DD din Senat

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
majorarea şi impozite şi taxe
estimate de MF la 5 miliarde lei
În acest moment Uzina de apă
grea (parte componentă a Regiei
Autonome pentru Activităţi
Nucleare) se află în insolvenţă.
Prin bugetul alocat pe 2014,
practic RAAN este condamnată
la dispariţie.
Sursa de finanţare: majorarea
veniturilor
bugetare
prin
reducerea evaziunii fiscale în
urma reorganizării ANAF şi din
majorarea şi impozite şi taxe
estimate de MF la 5 miliarde lei,
precum şi din reducerea valorii
indemnizaţiilor
reprezentaţilor
statului în adunările generale şi
consiliile de administraţie ale
regiilor autonome şi companiilor
de stat.
Se
solicită
admiterea
amendamentului întrucât prin
construcţia acestui grup se va
asigura
consumul
întregii
producţii de huilă de la
exploatările miniere din Valea
Jiului. Totodată se vor angaja
1000 de oameni la exploatările
miniere şi 400 de oameni pentru
deservirea grupului.
Sursa de finanţare: capitolul

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

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.

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/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

5001.55.7..01.12
63 Anexa 3/35 Ministerul Economiei 80.01 Se suplimentează bugetului bugetul
Ministerului Economiei, capitol bugetar
80.01, pentru programele de finanţare a
IMM-urilor cu suma de 500000 mii lei
Autori:
Deputat Independent
Tararache Mihai

Sursa de finanţare: diminuarea
bugetului propus al Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice
cu suma de 500000 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.

64 Anexa 3/35 Ministerul Economiei

Se alocă suma de 40.000 mii lei pentru Sursa de finanţare: diminuarea
promovare turistică.
bugetului propus al Ministerului
Oraş Năvodari,
Muncii, Familiei, Protecţiei
Judeţul Constanţa
Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Autori:
cu suma de 40000 mii lei
Deputat Independent
Tararache Mihai

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.

65 Anexa 3/35 Ministerul Economiei

Se alocă suma de 40.000 mii lei pentru Sursa de finanţare: diminuarea
promovare turistică.
bugetului propus al Ministerului
Municipiul Constanţa,
Muncii, Familiei, Protecţiei
Judeţul Constanţa
Sociale şi Persoanelor Vârstnice
Autori:
cu suma de 40000 mii lei
Deputat Independent
Tararache Mihai

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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66 Anexa 3/35 Ministerul Economiei

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Se alocă suma de 50000 mii lei pentru
promovare turistică a judeţului.
Judeţul Constanţa
Autori:
Deputat Independent
Tararache Mihai

67 Legea bugetului de stat pe 2014 Anexa Alocarea sumei de 9.000 mii lei
3/35, Ministerul Economiei
pentru
finalizarea
Complexului
Hidroenergetic
Lunca
Paşcani,
judeţul Iaşi.
Autori:
FLORIN CONSTANTINESCU

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii
(numai pt. comisii)

Sursa de finanţare: diminuarea
bugetului propus al Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice
cu suma de 50000 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.

Este
necesară
finalizarea
investiţiilor pentru a se evita
degradarea lucrărilor efectuate
până în prezent.

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