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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
      CAMERA  DEPUTAŢILOR                                                  SENAT 
 Comisia pentru politică economică,                              Comisia pentru privatizare şi  
          reformă şi privatizare                                        administrarea activelor statului 
          Bucureşti, 06.01.2010                                                Bucureşti, 06.01.2010 
               Nr. 21/    /2009                                                         Nr.XXI/   /2009 
 
 
         Comisia pentru industrii                                       Comisia economică, industrii  
                 şi  servicii                                                                    şi servicii                                                         
          Bucureşti, 06.01.2010                                                Bucureşti, 06.01.2010 
               Nr.23/437/2009                                                          Nr.XX/    /2009 
 
     PL-x  721/2009 
    

AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 

 
 

În conformitate cu prevederile art.1 pct.2 şi art.9 din Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, 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 privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului au fost 
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2010, trimis de guvern. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, şi art.67 din Regulamentul Senatului, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege 
menţionat mai sus în şedinţa din  6 ianuarie 2010. 

 Cele patru comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2010 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliului Concurenţei şi  
Secretariatului General al Guvernului. 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi din partea următoarelor instituţii publice: Ministerul Economiei 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliul Concurenţei, Secretariatul General al 
Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice. 

La această iniţiavă legislativă s-au depus amendamente de către deputaţi şi 
senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Alianţei „PSD+PC”, PD-L, PNL.  
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În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2010 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliului 
Concurenţei şi Secretariatului General al Guvernului au fost avizate favorabil. 
Amendamentele respinse sunt redate în Anexă la prezentul aviz.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare, urmând a fi adoptat cu respectarea prevederilor art.76 
alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

 
    
          
                PREŞEDINTE,                                                   PREŞEDINTE, 
        Deputat Mihai TUDOSE                        Senator Valentin-Gigel CALCAN         
 
 
 
 
                PREŞEDINTE,                                                    PREŞEDINTE,                             
        Deputat  Iulian IANCU                           Senator  Varujan VOSGANIAN 
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ANEXA 1 

 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

 
Nr. 
Crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/ali
neat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

0 1 2 3 
2. Articol nou 

Anexa nr.3/35 
Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

Repartizarea sumelor prevăzute în bugetul Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri la 
Capitolul 8001- „Acţiuni generale economice, comerciale 
şi de muncă”, la Capitolul 8101-„Combustibili şi 
energie”, la Capitolul 8201-„Industria extractivă, 
prelucrătoare şi construcţii” şi la Capitolul 8601-
„Cercetare-dezvoltare în domeniul economic”, pe 
subcapitole şi paragrafe, se face conform clasificaţiei 
bugetare comunicată de Ministerul Finanţelor Publice. 

 
Autori: Comisia pentru industrii şi servicii a 
CamereiDeputaţilor 
Comisia pentru politică economică şi, reformă şi 
privatizare a Camerei Deputaţilor 
Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor 
statului a Senatului 
Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului 
 

Clarificare necesară, conform cerinţelor 
Ministerului Finanţelor Publice. 
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ANEXA 2 
 
 

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 
 

 
Nr. 
Crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/artic

ol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

0 1 2 3 4 
1. Anexa 3/35 

Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

Extindere reţea gaz metan Mun. 
Lupeni, jud. Hunedoara 

- 10.000.000 lei  
 

Autor: dep.Cornel Cristian Resmeriţă 
– PSD+PC   

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

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

2. Anexa nr.3/35 
Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

Modernizare reţea iluminat public, 
oraş Uricani, jud. Hunedoara 

- 1.000.000 lei  
 

Autor: dep.Cornel Cristian Resmeriţă 
– PSD+PC   

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

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

3. Anexa nr.3/35  
Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

Introducere complex mecanizat CNH 
Petroşani - EM Livezeni, jud. 
Hunedoara 

- 60.000.000 lei  
 

Pentru susţinerea economică a 
comunităţii locale.  Menţinerea 
competitivităţii pe piaţa energetică 
mondială.  
 

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

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/artic

ol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

0 1 2 3 4 
Autor: dep.Cornel Cristian Resmeriţă 
– PSD+PC   

Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

finanţare precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

4. Anexa nr.3/35  
Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

Introducere complex mecanizat CNH 
Petroşani - EM Paroşeni, jud. 
Hunedoara 

- 60.000.000 lei  
 

Autor: dep.Cornel Cristian Resmeriţă 
– PSD+PC   

Pentru susţinerea economică a 
comunităţii locale.  Menţinerea 
competitivităţii pe piaţa energetică 
mondială.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

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

5. Anexa nr.3/35  
Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

Retehnologizare CNH Petroşani - EM 
Lupeni, jud. Hunedoara, privind 
prepararea şi exploatarea cărbunelui 

- 25.000.000 lei  
 

Autor: dep.Cornel Cristian Resmeriţă 
– PSD+PC   

Pentru susţinerea economică a 
comunităţii locale.  Menţinerea 
competitivităţii pe piaţa energetică 
mondială.  
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

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

6. Anexa nr.3/35 
Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

Retehnologizare CNH Petroşani - EM 
Uricani, jud. Hunedoara, privind 
prepararea şi exploatarea cărbunelui 

- 10.000.000 lei  

Pentru susţinerea economică a 
comunităţii locale.  Menţinerea 
competitivităţii pe piaţa energetică 
mondială.  

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

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/artic

ol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

0 1 2 3 4 
 

Autor: dep.Cornel Cristian Resmeriţă 
– PSD+PC   

 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 
 

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

7. Anexa nr.3/35  
Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

Continuarea investiţiei de  reabilitare 
sistem de termoficare în municipiul 
Brad,                             jud. Hunedoara 

- 3.000.000 lei  
 

Autor: dep. Laurenţiu  Nistor – 
PSD+PC 

Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii 
comunităţii locale. 
 
 
Sursa de finanţare Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, Cap. 5001, grupa 50, 
art. 01. 

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

8. Anexa nr. 3/35  
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri cu suma 
de 700.000  
Poziţia 12 Călăraşi 
 

Se propune suplimentarea sumei 
pentru obiectivul ,,Alimentare cu gaze 
naturale”,               jud. Călăraşi, com. 
Lehliu, satele Lehliu şi Săpunari, cu 
suma de 5.170 mii lei 
 
Autor: dep. Dan Ştefan Motreanu - 
PNL 

Creearea unei infrastructure pentru 
asigurarea unor condiţii de viaţă 
normale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
Rezervă  la Dispoziţia Guvernului. 

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

9. Anexa nr. 3/35  
Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri cu suma 

Se propune suplimentarea cu suma de 
700 mii lei pentru obiectivul 
,,Extindere reţea gaze în satele Sarca, 
Bordenii Mari şi Bordenii Mici  (6 
km), com. Scorţeni” 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţăriii acestor 
obiective de investiţii deosebit de 
importante pentru locuitorii 
comunei. 

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

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/artic

ol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

0 1 2 3 4 
de 700.000  
Poziţia 31, jud. Prahova 
 
 

 
Autor: dep. Graţiela Gavrilescu - PNL 

 
Sursa de finanţare : Fondul de 
Rezervă  la Dispoziţia Guvernului. 
 

finanţare precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 

10. Capitolul 8010.55.01.16. 
Sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi de susţinere a 
dezvoltării întreprinderilor 
mici şi mijlocii. 

Suplimentarea bugetului programelor 
în derulare în anul 2010 cu 30.000 mii 
lei pentru sprijinirea înfiinţării de noi 
întreprinderi şi de susţinere a 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii prin transferul sumei 
respective din Bugetul Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri în Bugetul Agenţiei pentru 
Implementarea Proiectelor şi 
Programelor pentru Întreprinderile 
Mici şi Mijlocii. 
 
Autor: sen. Dorel Constantin. Vasile 
Borza – PD-L 

Având în vedere prevederile Legii 
nr. 346 din 14 iulie 2004 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, respectiv art. 26 alin. (1) 
,, Anual, prin legea bugetului de 
stat se alocă fonduri în valoare de 
0,2% din PIB pentru finanţarea 
programelor de dezvoltare şi a 
măsurilor de sprijinire a înfiinţării 
de noi întreprinderi şi de susţinere a 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, la nivel naţional şi local, 
prevăzute în Strategia 
guvernamentală pentru susţinerea 
dezvoltării întreprinderilor mici şi 
mijlocii, pentru perioada   2009-
2013’’ precum şi necesitatea 
măsurilor de ajutor de stat în 
vederea sprijinirii accesului la 
finanţare în contextul actualei crize 
economico-financiară şi importanţa 
deosebită a              IMM-urilor 
pentru întreaga economie, efectele 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii 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/artic

ol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

0 1 2 3 4 
pozitive generate de îmbunătăţirea 
situaţiei financiare a acestora 
conducând la minimizarea efectelor 
crizei economice, se impune 
suplimentarea programelor aflate în 
derulare cu 30.000 mii lei, ducând 
la o alocare bugetară finală de 
45.000 mii lei pentru 
implementarea programelor 
derulate de AIPPIMM în 2010, faţă 
de 1,247.000 mii lei cât reprezintă 
0.2% din PIB. 
Există avizul Comisiei Europene 
pentru Schema Ajutor de Minimis 
până la 500.000 Euro pentru 
întreprinderile aflate în dificultate 
datorită crizei economice. 
 
Sursa de finanţare : Ministerul 
Finanţelor Publice, Ordinul 1164, 
ajutor de minimis 200.000 Euro. 
 

11. Anexa nr.3/35/29 Propunem acordarea sumei de 500.000 
lei, pentru dezvoltarea şi modernizarea 
localităţii Ţînţăreni distribuţie gaze. 
 
Autor: sen.  Toni Greblă - PSD+PC 

Înfiinţare reţea distribuţie gaze 
naturale în comuna Tînţăreni, 
menţionăm că pentru această 
lucrare  există studiu de fezabilitate.
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că 
amendamentul nu se 
justifică întrucât nu există 
un proiect de finanţare 
înscris în bugetul de stat 
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Nr. 
Crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/artic

ol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

0 1 2 3 4 
în acest sens. 
 

12. Anexa nr.3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
Capitolul 8201 – Industria 
Extractivă, Prelucrătoare şi 
Construcţii, Titlul VII – Alte 
Transferuri – Art. 01A 
Transferuri Interne, 
Alineatul 01 – 
Restructurarea Industriei de 
Apărare   

Suplimentarea cu 5.000 mii lei a sumei 
alocate la “Capitolul 8201 – Industria 
Extractivă, Prelucrătoare şi 
Construcţii, Titlul VII – Alte 
Transferuri – Art. 01A Transferuri 
Interne, Alineatul 01 – Restructurarea 
Industriei de Apărare”, suma alocată 
funcţionării Companiei Naţionale 
ROMARM. 
Suma finală la “Capitolul 8201 – 
Industria Extractivă, Prelucrătoare şi 
Construcţii, Titlul VII – Alte 
Transferuri – Art. 01A Transferuri 
Interne, Alineatul 01 – Restructurarea 
Industriei de Apărare” urmând să fie 
40.000 mii lei în loc de 35.000 mii lei.
 
Autor: sen Titus Corlăţean – PSD+PC
 
 

Menţionăm ca evaluarea 
instituţională privind bugetul 
necesar în realitate în 2010 pentru 
Compania Naţională ROMARM 
indică suma de 52.000 mii lei 
exclusiv pentru această companie, 
fară de suma de 35.000 mii pentru 
ansamblul capitolului bugetar 
menţionat care include suplimentar 
alte 3 companii.  Aceasta situaţie 
impune creşterea, fie şi parţiala, a 
bugetului alocat în 2010  instituţiei 
menţionate în raport cu proiectul de 
buget prezentat de Guvern 
Parlamentului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul global  
aprobat pentru Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 
 

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

13. Min Economiei, Comertului 
si Mediului de Afaceri 
Anexa 3/35capitol 81.01 
                              86.01 
                              53.01 

Demararea la nivel national a unui 
program de susţinere  a  activităţii 
C.E.T.-urilor sau preluării acestora de 
către Ministerul Economiei 
Autor: dep.Luminiţa Iordache – 

Pentru rentabilizare şi scăderea 
cheltuielilor atât a statului cât şi a 
cetăţenilor şi reducerea subvenţiilor 
Fonduri externe 
nerambursabile/bugetul de stat 

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

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/artic

ol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

0 1 2 3 4 
                              51.01 
 

PSD+PC 
 

 

 finanţare precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

14. Anexa nr.3/35 
Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

Poziţia 26 Maramureş 
Se propune alocarea sumei de 50.000 
mii lei pentru amenajarea hidrotehnică 
acumulare Runcu 
 
Autori: dep. Pavel Horj – PNL 
            dep. Vasile Berci – PNL 
            sen. Liviu Titus Pasca – PNL 
 

Investiţia este realizată în procent 
de 50%. Asigură cu apă potabilă 
municipiul Sighetu Marmaţiei şi o 
parte din localităţile rurale din 
nordul judeţului şi producţie de 
energie electrică prin 2 
microhidrocentrale. 
 

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