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AVIZ  COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 60 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, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru 
energie, infrastructură energetică şi resurse minerale din cadrul Senatului au fost 
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, 
transmis de Guvernul României. 

Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege menţionat 
mai sus în şedinţa din 11 februarie 2019. 

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 şi anexa la 
acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Energiei. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2019 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei 



(anexa 3/36) au fost avizate favorabil.  
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul activităţilor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, au fost depuse amendamente.  
Amendamentele respinse sunt redate în Anexa care face parte integrantă din 

prezentul aviz. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Gheorghe ȘIMON 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR 

 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Deputat Iulian IANCU 

 
PREŞEDINTE 

Senator Gheorghe MARIN  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voturi pentru 26 
Voturi împotrivă 10 
Abţineri  0 
 
 
 



            ANEXĂ 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 
 

MINISTERUL ENERGIEI 
(Anexa 3/36) 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/ca
pitol/subcapit
ol/paragraf/ 

grupa/titlul/a
rticol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă 

politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 

1. Anexa nr.3/ 36 
/ 28 
/Ministerul 
Energiei/ 
Capitol/Grupa/
500171 
TITLUL XIII 
ACTIVE 
NEFINANCI
ARE 

Se propune suplimentarea 
cu suma de 2.400.000 mii 
lei a sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3 / 36 / 28 
Ministerul Energiei/ 
Capitol/Grupa/ 500171 
TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE 
 
Virgil POPESCU – deputat 
PNL 
Nicolae NEAGU – deputat 
PNL 
Ion ȘTEFAN – deputat 
PNL 
Dan VÎLCEANU – deputat 
PNL 
Grupurile parlamentare ale 
PNL din Camera 
Deputaților și Senat 

Lipsa investițiilor în sistemul energetic național a 
condus la o scădere a capacităților naționale de 
producție și la o creștere fără precedent a dependenței 
naționale de resursele energetice care provin din 
import. În plus, prețul energiei a înregistrat creșteri 
semnificative, mai ales în ultimul semestru. Pentru 
acest motiv, propunem suplimentarea bugetului pentru 
FINANȚAREA INVESTIȚIILOR STRATEGICE DIN 
ENERGIE, cu suma de 2.400 milioane lei. 
Urmărim prin acest program investițional următoarele 
efecte: 

- Creșterea producției naționale de 
energie electică și reducerea prețurilor 
de furnizare; 

- Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii critice de transport și 
distribuție a principalelor resurse 
energetice (energie electrică și gaze 
naturale); 

- Construcția și modernizarea 
centralelor de producție a energiei 
electrice; 

-           Construcția și modernizarea CET-
urilor; 

- Extinderea rețelelor de 
transport/distribuție a gazelor naturale; 

- Creșterea investițiilor în energii 
nepoluante. 

 
Sursa de finanţare: Anexa nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - ACTIUNI 
GENERALE/TITLUL VII ALTE TRANSFERURI/ 
I.Credite de angajament 
 
 

Comisiile 
reunite au 
hotărât 
respingerea 
prin vot a 
amendament
ului întrucât 
sursa de 
finanţare 
indicată de 
iniţiatori nu 
este 
sustenabilă. 
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