
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
     CAMERA DEPUTAŢILOR   S E N A T U L 

 
Comisia pentru industrii,   Comisia economică, industrii 
           şi servicii                                              şi servicii 
    Nr.23/15/29.01.2013     Nr.XX/13/28.01.2013 
 
 

AVIZ COMUN 
 

asupra Legii bugetului de stat pe anul 2013 
 

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

 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi art.67 din Regulamentul Senatului, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege, 
menţionat mai sus, în şedinţa din 28 ianuarie 2013. 
 Cele două comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 şi 
anexele acestuia cu privire la proiectul de buget al Ministerului Transporturilor. 
 La lucrările Comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi Ministerului  Transporturilor. 

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

Amendamentele respinse sunt redate în anexele la prezentul Aviz (anexa nr.1 – 
Ministerul Transporturilor, anexa nr.2 Bugetul  de stat - Anexa nr.6). 
 În raport cu obiectul şi conţinutul sau iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 PREŞEDINTE,     PREŞEDINTE, 
 
 Deputat Iulian IANCU    Senator Lucian ILIESCU 
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Anexa nr.1 
 

AMENDAMENTE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

Anexa 3/24 Ministerul Transporturilor 
 

 
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 
 

0 1 2 3 4 
1 Anexa 3/24 

Capitolul 5001 
Grupa 51 Articolul 2 

Reabilitare DN 15 Piatra Neamţ-Bacău 
(identică DN2, lungime 50,5 Km). 
Cost estimativ 60 milioane euro. 
 
Dep.Vlad Marcoci-PSD 
Dep.Liviu Harbuz-PSD 
Dep.Ioan Munteanu-PSD 
Dep.Vasile-Cătălin Drăguşanu-PC 
Sen.Nazare Eugen Ţapu-PNL 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pe 
drumurile naţionale şi fluidizarea circulaţiei 
spre aeroportul Bacău pentru deschiderea 
oportunităţilor turistice. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor  

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

2 Anexa 3/24 
Capitolul 5001; 
Grupa 51; Articolul 2 

Reabilitare DN 15 (Piatra Neamţ-Roman): 
de la kilometrul 0+00 – 45+250, în valoare 
de 15.000 mii lei 
  
Dep.Ioan Munteanu-PSD 
Dep.Dorin Ursărescu-PNL 
 

Îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie pe 
drumurile naţionale. Pe acest tronson nu s-
au mai executat lucrări de modernizare de 
peste 25 de ani; 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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3 Anexa 3/24 

Capitolul 5001;  
Grupa 51 

Modernizare si extinderea la doua 
benzi pe sens a drumului national 
DN 15 Piatra Neamt – Bacau pe o 
distanta de 59 Km 
 
Dep.Dragusanu Vasile Catalin-PC 
Sen.Nazare Eugen Ţapu-PNL 
 

Este singura posibilitate viabila de a lega orasul 
Piatra Neamt de drumul european E 85. Acest 
drum nu a mai fost modernizat de peste 20 ani, 
iar orasul Piatra Neamt este evitat de investitori 
datorita infrastructurii rutiere slabe care face 
legatura orasului cu restul regiunii. S-au facut 
investitii in turism insa turistii nu sunt foarte 
atrasi din cauza accesului greoi (nu exista 
aeroport iar transportul pe calea ferata are de 
asemeni multe neajunsuri). 
 
Sursa de finantare: Estimez un cost de  
324.500 mii lei ce poate fi sustinut din bugetul 
Ministerului Transporturilor in urmatorii 2-4 
ani. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

4 Anexa nr. 3/24/ 
 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Transporturilor Anexa 
nr. 3/24 cu suma de 150.000 mii lei 
pentru construcţia centurii ocolitoare 
a municipiului Baia Mare şi 
începerea lucrărilor la autostrada 
Baia Mare - Satu Mare - Petea. 
 
Dep. Adreea Maria Paul-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului întrucât 
realizarea centurii şi a acestui tronson de 
autostradă reprezintă un obiectiv de investiţii 
cu real impact asupra infrastructurii regionale 
ce ar conduce  facilitarea transportului rutier 
din zonă dar şi a legăturilor rutiere dintre 
România şi Ungaria. 
Amendamentul a fost depus de USL în anul 
2012. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

5 Anexa 3/24/02  Din suma prevăzută se aloca suma de 
100 000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  

Obiectiv important pentru comunitatea locală şi 
judeţeană.  
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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0 1 2 3 4 
Lucrări de reabilitare Drumuri 
Judeţene;  
 
Dep.Adrian Gurzău-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

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

6 Anexa 3/24/02  Din suma prevăzută se aloca suma de 
100 000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Lucrări de deviere a râului Someş şi 
construcţie pistă nouă a Aeroportului 
Internaţional Cluj;  
 
Dep.Adrian Gurzău-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv important pentru comunitatea 
regională şi naţională. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

7 Anexa 3/24/02  Din suma prevăzută se aloca suma de 
200 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului:  
Lucrări de constructie Drum 
European Manastireni- Risca- Catun 
Tufer, judetul Cluj;  
 
Dep.Adrian Gurzău-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Comuna Manastireni trebuie să susţină 
obligaţiile de plată legate de finaţarea acestui 
proiect. Obiectiv important pentru comunitatea 
locală. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

8 Anexa 3/24  Se solicita alocarea sumei de 64000 
mii lei SC CFR Calatori necesara 
compensarii datoriilor fata de SC 

SC Reparatii Locomotive SA Brasov este in 
imposibilitate de a îşi mai desfasura activitatea 
datorita neachitarii lucrarilor de reparatii 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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Reparatii Locomotive SA cu 
datoriile acesteia fata de bugetul 
statului  
 Dep.Gheorghe Ialomiţianu-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

locomotive de catre SC CFR Calatori.   acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

9 Anexa nr. 3/24/27 
COD PROGRAM 64 
Societatea Comerciala de 
Transport cu Metroul 
Bucureşti "METROREX" - 
S.A. 
 
 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu 200.000 mii lei 
pentru finanţarea lucrărilor la 
magistrala V de metrou, etapa I - a 
Drumul Taberei - Universitate. 
 
Dep.Nazare Alexandru.PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru a se asigura 
finanţarea lucrărilor la tronsonul 1 magistrala V 
de metrou (Drumul Taberei – Universitate). 
Este o lucrare de o importanţă majoră, deoarece 
aceasta va deservi aproximativ 300.000 de 
locuitori ai capitalei şi se va descongestiona 
traficul general de pe artera Bulevardul Drumul 
Taberei prin diminuarea numărului de vehicole 
de transport în comun şi în special prin 
renunţarea la liniile de troleibuze de pe aceste 
artere. 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

10 Anexa nr. 3/24/29 
COD OBIECTIV 387 
Magistrala V de metrou, 
etapa I - a Drumul Taberei - 
Universitate. 
 
 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu 200.000 mii lei 
pentru finanţarea lucrărilor la 
magistrala V de metrou, etapa I - a 
Drumul Taberei - Universitate. 
 
Dep.Nazare Alexandru.PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru a se asigura 
finanţarea lucrărilor la tronsonul 1 magistrala V 
de metrou (Drumul Taberei – Universitate). 
Este o lucrare de o importanţă majoră, deoarece 
aceasta va deservi aproximativ 300.000 de 
locuitori ai capitalei şi se va descongestiona 
traficul general de pe artera Bulevardul Drumul 
Taberei prin diminuarea numărului de vehicole 
de transport în comun şi în special prin 
renunţarea la liniile de troleibuze de pe aceste 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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artere. 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 
 

11 Anexa nr. 3/24/23 
Proiectul 1508 
Reabilitarea liniei de CF 
Frontieră - Curtici - Simeria 
parte componentă a 
Coridorului IV Pan - 
European 
pentru circulaţia trenurilor 
cu viteza max. de 160 km/h, 
tronsonul 1: Frontieră-
Curtici-Arad-km.614 (CN 
CFR) 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu 300.000 mii lei 
pentru lucrările de reabilitare a 
tronsonului 1 Frontieră – Curtici – 
Arad – km 614. 
 
Dep.Nazare Alexandru.PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru a se asigura 
finanţarea lucrărilor la obiectivul de investiţii 
privind reabilitarea tronsonului 1 Frontieră – 
Curtici – Arad – km 614. Obiectivul prezintă o 
importanţă majoră, dat fiind faptul că face parte 
din Coridorul IV Pan – European. În iulie 2012 
organizarea de şantier pentru începerea 
lucrărilor era realizată, suplimentarea sumei 
prevăzute fiind necesară pentru o echilibrare a 
costurilor aferente 2013 şi 2014, pentru a se 
asigura astfel finalizarea lucrărilor în termenii 
contractuali. 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

12 Anexa nr. 3/24/27 
Menţinerea condiţiilor de 
navigaţie pe Dunăre 
Cod program 562 
 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu 12.000 mii lei 
pentru remotorizarea celor două 
remorchere Perseus şi Hercule. 
 
Dep.Nazare Alexandru.PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru a se asigura 
finanţarea remotorizării celor două remorchere 
aflate în administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" 
Galaţi, necesare pentru a interveni în condiţii 
meteo nefavorabile, pentru a se asigura astfel 
condiţiile de navigaţie pe Dunăre. 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Transporturilor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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13 Anexa nr. 3/24/27 
Menţinerea condiţiilor de 
navigaţie pe Dunăre 
Cod program 562 
 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu 6.000 mii lei 
pentru a se asigura condiţiile de 
navigaţie. 
 
Dep.Nazare Alexandru.PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Această sumă este necesară pentru a se asigura 
finanţarea lucrărilor de dragaj şi pentru 
asigurarea adâncimilor minime de navigaţie pe 
Dunăre, în situaţia scăderii debitului fluvial, 
pentru a se menţine astfel condiţiile de 
navigaţie şi pentru a se evita redirijarea 
fluxurilor pe căile rutiere. 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

14 Anexa 3/24/02  
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Autostrda Bors 
Brasov”. 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sumele sunt necesare pentru modernizarea 
drumului judetean, fapt care contribuie in mod 
decisiv la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii locuitorilor.  
  
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului Transporturilor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

15 Anexa 3/24/02  
 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: Realizare şosea 
ocolitoare a municipiului Codlea, 
judeţul Braşov 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Există deja un Studiu defezabilitate şi proiectul 
ethnic. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului Transporturilor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

16 Anexa 3/24/02  
 

Din suma prevăzută se aloca suma de 
63.014 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: Reabilitari de drumuri 
judetene din judeţul Braşov 

Drumurile se află într-o stare avansată de 
degradare.  
 
Sursa de finanţare: 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Bugerul Ministerului Transporturilor 
 

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

17 Anexa 3/24/02   
 

Anexa 3/24/29  COD OBIECTIV 
816, Acordarea sumei de 50.000 mii 
lei pentru  „Modernizarea DN 73 
PitestiCampulung-Brasov km 
13+800-42+850; km 54+050-
128+250’’  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Se solicita admiterea  amendamentului 
deoarece:   
-se afla in stare avansata de  degradare in 
profunzime,  datorita lispei consolidarilor de  
peste 50 de ani;  
-reprezinta  calea rutiera directa de legatura 
intre MunteniaTransilvania Moldova pentru  
transporturi de marfa;  
 
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului Transporturilor 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

18 Anexa 3/ 24 /02 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
3.870 mii lei pentru obiectivul 
Reabilitare pod peste râul Vedea pe 
E70, de la Km 89-107 în municipiul 
Alexandria, jud.Teleorman 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finantarii investitiilor 
strategice   

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

19 Anexa 3/ 24 /02 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
10.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului Reabilitare sistem rutier, 
amenajare variant ocolitoare pe 
DN6-E70 în interiorul în interiorul 
municipiului Alexandria, jud. 
Teleorman 

Continuare obiectiv de investiţii.  
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finantarii investitiilor 
strategice   

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 



9 
 

0 1 2 3 4 
  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

20 Anexa 3/ 24 /02 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
alocat Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 1000 mii 
lei pentru reabilitare pod legătură DN 
51 şi DJ504, între comuna Ţigăneşti 
şi comuna Cernetu, peste râul Vedea, 
jud. Teleorman  
  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputatilor si Senat 
 

Podul nu mai permite traversarea râului Vedea 
în condiţii de siguranţă. Din această cauză 
transportul rutier între cele două localităţi se 
face pe rute ocolitoare. 
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finantarii investitiilor 
strategice   

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

21 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor, Anexa 
3/24 cu suma de 850.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Demararea lucrărilor pentru 
Autostrada Târgu Mureş - Iaşi - 
Ungheni” 
 
Dep.Petru Movilă-PDL 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

La acest moment, studiile de fezabilitate au fost 
realizate şi este necesară demararea 
procedurilor în vederea începerii efective a 
lucrãrilor. 
Dezvoltarea acestei investiţii, de  importanţă 
continentală în perspectiva Coridorului 
Budapesta – Odessa, va conferi avantaje 
geostrategice deosebite României, dar în 
special regiunii de Nord – Est a ţării.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat - 
Ministerul Transporturilor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

22 Anexa 3/24, Capitol bugetar 
54.01, 66.01, 67.01, 68.01, 
84.01, 84.06, 84.10 – 5. 

Se propune alocarea sumei de 
110.865,04 mii lei pentru 
dezvoltarea şi modernizarea 

Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului 
Internaţional Iaşi reprezintă un obiectiv de 
importanţă majoră pentru judeţul Iaşi ce are un 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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Programul de creştere a 
capacităţii aeroportuare şi a 
siguranţei transportului 
aerian 
 
 

Aerorportului Internaţional Iaşi – 
Modulul I 
 
Dep.Petru Movilă-PDL 
Dep.Camelia Bogdănici-PDL 
Grupurile parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

rol important în dezvoltarea regională şi 
economică a judeţului. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor; 

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

23 Anexa 3/24 Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor, cu 
suma de 20000 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor întreţinere şi 
modernizare a Drumului Naţional 
DN71. 
 
Dep.Florin Aurelian Popescu-PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senatului 

Suma este necesară pentru îmbunăţăţirea 
condiţiilor de trafic pe acest segment auto. 
DN71 este un sector de drum foarte important, 
cu rol important în dezvoltarea economică a 
judeţului Dâmboviţa, fiind puntea de legătură 
cu capitala ţării, Bucureşti.  
De asemenea, investiţia este necesară şi prin 
prisma densităţii traficului, fiind unul dintre 
cele mai circulate sectoare de drum la nivelul 
judeţului Dâmboviţa. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

24 Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  
art. 02 – Transferuri de 
capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

Se alocă suma de 850.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Demararea lucrărilor pentru 
Autostrada Târgu Mureş - Iaşi - 
Ungheni.” 
 
Dep.Urcan Florin–PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Având în vedere că studiile de fezabilitate au 
fost realizate este necesară demararea 
procedurilor în vederea începerii lucrărilor. 
Această autostradă va aduce creşterea 
accesibilităţii în Moldova – regiunea cea mai 
izolată a ţării. Construcţia autostrăzii ar permite 
României să controleze viitoarea axă de 
legătură între Uniunea Europeană şi Moldova, 
sudul Ucrainei şi a întregului spaţiu din nordul 
Mării Negre – fapt ce va reprezenta un deosebit 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

25 Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  
art. 02 – Transferuri de 
capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 
 

Se alocă suma de 980 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare str. Păcii, 
municipiul Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Dep.Urcan Florin–PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii în continuare,  important 
pentru comunitatea locală 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

26 Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  
art. 02 – Transferuri de 
capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
453 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare str. Rozelor, municipiul 
Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Dep.Urcan Florin–PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv de investiţii în continuare, important 
pentru comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

27 Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
386 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare str. Pompelor, 
municipiul Târnăveni, judeţul Mureş. 
 

Obiectiv de investiţii în continuare, important 
pentru comunitatea locală.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
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art. 02 – Transferuri de 
capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 
 
 

Dep.Urcan Florin–PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

 
 

finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

28 Anexa 3/24/02    
Grupa/Titlul 51  
– Transferuri  între unităţi 
ale administraţiei  publice  
 

Din suma prevăzută se aloca  suma 
de 134.775 mii lei pentru  finanţarea 
obiectivului:  Aeroportul 
International Brasov Ghimbav  
 
Dep.Andronache Gabriel-PDL 
Dep.Ialomiţianu Gheorghe-PDL 
Sen.Nicolae Vlad Popa-PDL 
Gpupurile Parlamentare ale PDL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Avand in vedere sumele alocate  in anii 
anteriori catre alte  aeroporturi din tara si 
importanta  aeroportului pentru judetul  Brasov, 
a zonelor invecinate,  solicitam alocarea acestei 
sume  pentru cheltuieli pentru  proiectare si 
asistenta tehnica si  cheltuieli pentru investitia 
de baza.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Secretariatului General al Guvernului 
– Departamentul pentru proiecte de interes 

naţional şi investiții străine 

 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

29 Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 4.300 mii lei pentru efectuarea 
lucrarilor de reabilitare a drumului de 
legatura dintre Moldova Noua-
Padina Matei, Comuna Garnic, 
judeţul Caras-Severin 
 

Se solicită admiterea amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii nivelului de trai si 
confort al populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 



13 
 

0 1 2 3 4 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

30 Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 1.000 mii lei pentru efectuarea 
lucrarilor de reabilitare/modernizare 
a unor drumuri agricole (5km) 
amplasate pe raza comunei Cornea, 
judetul Caras-Severin. 
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii nivelului de trai si 
confort al populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

31 Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 50.000 mii lei pentru asfaltarea 
unor strazi (aproximativ 100 km), 
amplasate in Bocsa Montana, Bocsa 
Vasiova, Bocsa Romana, Oras Otelu 
Rosu, judetul Caras-Severin. 
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii nivelului de trai si 
confort al populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

32 Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 1.000 mii lei pentru constructia 
unui drum de legatura intre 

Se solicită admiterea amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii nivelului de trai si 
confort al populatiei.Construirea acestui drum 
de legatura ar finaliza practic centura de ocolire 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
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localitatile Paltinis si Jupa, judetul 
Caras-Severin, cu realizarea 
pasajului de trecere peste calea 
ferata, Oras Caransebes, Judeţul 
Caras-Severin 
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

a orasului Caransebes, judetul Caras-Severin. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

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

33 Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 1.500 mii lei pentru reabilitarea 
drumului Zavoi-Poiana Marului, 
judetul Caras-Severin. 
Comuna Zavoi, 
Judeţul Caras-Severin 
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii nivelului de trai si 
confort al populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

34 Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 2.000 mii lei pentru asfaltarea 
unor strazi (aproximativ 12 km), 
amplasate in orasul Otelu Rosu, 
judetul Caras-Severin. 
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii nivelului de trai si 
confort al populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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35 Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 500 mii lei pentru reabilitarea 
prelungirii strazii Closca 
(aproximativ 2,5 km), oras Otelu 
Rosu, judet Caras-Severin. 
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii nivelului de trai si 
confort al populatiei. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

36 Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 5.000 mii lei pentru efectuarea 
unor studii de fezabilitate privind 
efectuarea lucrarilor de reamenajare, 
modernizare  si extindere a 
aeroportului Caransebes, judetul 
Caras-Severin, in vederea 
desfasurarii activitatii de transport 
aerian utilitar si/sau transport marfa 
in aceasta locatie, Oras Caransebes, 
Judeţul Caras-Severin 
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Se solicită admiterea amendamentului avand in 
vedere faptul ca judetul Caras-Severin nu are 
amenajat niciun aeroport/heliport. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

37 Anexa 3/24/02  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 1.000 mii lei pentru efectuarea 
unor lucrari de reabilitare a drumului  

Se solicită admiterea amendamentului avand in 
vedere necesitatea cresterii nivelului de trai si 
confort al populatiei. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
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(aproximativ 5 km) care face 
legatura intre satul Mal (sat 
apartinator de orasul Otelu Rosu) si 
satul Magura, comuna Zavoi, Oras 
Otelu Rosu, judetul Caras-Severin.  
 
Dep.Schelean Valeria Diana-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

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

38 Anexa 3/24/02   
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –  
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300.000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului “Autostrda Bors 
Brasov”. 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Sumele sunt necesare pentru modernizarea 
drumului judetean, fapt care contribuie in mod 
decisiv la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii locuitorilor.  
  
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului Transporturilor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

39 Anexa 3/24/02  Din suma prevăzută se aloca suma de 
3000 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: Realizare şosea 
ocolitoare a municipiului Codlea, 
judeţul Braşov 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Există deja un Studiu defezabilitate şi proiectul 
ethnic. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului Transporturilor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat  

 
40 Anexa 3/24/02  

 
Din suma prevăzută se aloca suma de 
63.014 mii lei pentru finanţarea 
obiectivului: Reabilitari de drumuri 
judetene din judeţul Braşov 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Drumurile se află într-o stare avansată de 
degradare.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului Transporturilor 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

41 Anexa 3/24/02   Anexa 3/24/29  COD OBIECTIV 
816, Acordarea sumei de 50.000 mii 
lei pentru  „Modernizarea DN 73 
Pitesti Campulung-Brasov km 
13+800-42+850; km 54+050-
128+250’’  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Se solicita admiterea  amendamentului 
deoarece:   
-se afla in stare avansata de  degradare in 
profunzime,  datorita lispei consolidarilor de  
peste 50 de ani;  
-reprezinta  calea rutiera directa de legatura 
intre MunteniaTransilvania Moldova pentru  
transporturi de marfa;  
 
Sursa de finanţare: 
Bugerul Ministerului Transporturilor 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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42 Anexa nr.3/24  Se solicită suplimentarea bugetului 
cu suma de 43.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitie 
„Varianta de ocolire a oraşului Balş”, 
Judeţul Olt. 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

43 Anexa nr.3/24  Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 86.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului de investitie 
„Varianta de ocolire a municipiului 
Slatina”, Judeţul Olt 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

44 Anexa nr.3/24  Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 200 mii lei pentru 
asfaltarea drumului naţional D.N. 54, 
comuna Deveselu” din judeţul Olt 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
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Camera Deputaţilor şi Senat  

 

iniţiator nu este sustenabilă. 

45 Anexa nr.3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 400 mii lei pentru 
asfaltarea drumului judeţean D.J. 
542, Municipiul Caracal” din judeţul 
Olt. 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

46 Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  
art. 02 – Transferuri de 
capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

In Judeţul Salaj, propun alocarea 
sumei de 4500000 mii Lei pentru 
demararea lucrărilor la trosonul 7 
Mihailesti-Suplacu de Barcau( 75,48 
km) din Autostrada Transilvania.  
 
Dep.Bode Lucian Nicolae-PDL  
Dep.Gurzãu Adrian-PDL 
Dep.Paul Maria-Andreea-PDL 
Dep.Laza-Matiuţa Liviu-PDL 
Dep.Sereş Deneş-UDMR 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Suma este necesara pentru  demararea 
lucrărilor la trosonul 7 Mihailesti-Suplacu de 
Barcau( 75,48 km) din Autostrada 
Transilvania. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat  

 
47 Anexa 3/24/02 

 
 

Modernizare DN.76 Oradea-
Deva,judetul Bihor  ,valoare 180.000 
mii lei  
  
Dep.Laza-Matiuta Liviu-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Modernizare DN.76 Oradea-Deva  
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Transporturilor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

48 Anexa 3/24/02 
 
 

Modernizare DN.75 Lunca-Turda, , 
judetul Bihor- valoare 70.000 mii lei 
 
Dep.Laza-Matiuta Liviu-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Modernizare DN.75 Lunca-Turda 
 
Sursa de finantare: 
Bugetul Ministerului Transporturilor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

49 Anexa 3/ 24 /02 
 
 

Se suplimentează  Bugetul 
Ministerului Transporturilor cu 
suma de  1.837.000 mii lei   pentru 

Necesar pentru continuarea lucrărilor 
obiectivului Pasaj denivelat pe centura de 
ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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finantarea obiectivului Pasaj 
denivelat pe centura de ocolire Arad 
(DN 7, km 540+248) peste CF Arad 
– Bucureşti, judeţul Arad 
 
Dep.Pistru Popa  Eusebiu Manea-
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Arad – Bucureşti, judeţul Arad 
Suma reprezinta obligaţiile de plată. 
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Transporturilor   
 
Sursa de finanţare: Cresterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

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

50 Anexa 3/ 24 /02 
 

Se suplimentează  Bugetul 
Ministerului Transporturilor cu 
suma de  4.934.000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Pasaj 
denivelat pe varianta de ocolire Arad 
peste liniile CF Brad-CF Curtici, 
judeţul Arad. 
 
Dep.Pistru Popa  Eusebiu Manea-
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

 Necesar pentru continuarea lucrărilor 
obiectivului Pasaj denivelat pe varianta de 
ocolire Arad peste liniile CF Brad-CF Curtici, 
judeţul Arad. 
Suma reprezinta obligaţiile de plată. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor   
Sursa de finanţare: Cresterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

51 Anexa 3/ 24 /02 Se suplimentează  Bugetul Necesar pentru continuarea lucrărilor Membrii celor două comisii, 
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 Ministerului Transporturilor cu 

suma de  43.889.000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Pasaj 
denivelat pe centura de ocolire Arad 
(DN 7, km 540+248) peste CF Arad 
– Bucureşti, judeţul Arad 
 
Dep.Pistru Popa  Eusebiu Manea-
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

obiectivului Pasaj denivelat pe centura de 
ocolire Arad (DN 7, km 540+248) peste CF 
Arad – Bucureşti, judeţul Arad 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor   
Sursa de finanţare: Cresterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

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

52 Anexa 3/ 24 /02 
 

Se suplimentează  Bugetul 
Ministerului Transporturilor cu 
suma de  38.473.000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului Pasaj 
denivelat pe varianta de ocolire Arad 
peste liniile CF Brad-CF Curtici, 
judeţul Arad. 
 
Dep.Pistru Popa  Eusebiu Manea-
PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 Necesar pentru continuarea lucrărilor 
obiectivului Pasaj denivelat pe varianta de 
ocolire Arad peste liniile CF Brad-CF Curtici, 
judeţul Arad. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor   
Sursa de finanţare: Cresterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finantarii investitiilor strategice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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53 Anexa3/24 
 

Se aloca suma de 100 mii lei pentru 
finantarea proiectului privind 
asigurarea securitatii cibernetice prin 
instalarea de filtre - servere de tip I si 
de tip II- (servere ce pot gestiona 
traficul de e-mail si internet ) 
 
Dep.Vreme Valerian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Acest proiect va permite identificarea si 
protejarea atacurilor malitioase si furturilor de 
date din sistemele informatice ale Ministerului 
Transporturilor  
 
Sursa de finanţare:  
Cresterea deficitului bugetar cu 0,4% din PIB 
pentru asigurarea finantarii investitiilor 
strategice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

54 Anexa nr. 3/24  
840106 Transport aerian 
....162.012 mii lei 

Solicităm suplimentarea sumei cu 
73.612,3 mii lei necesară reparaţiilor 
capitale la pista de decolare-aterizare 
a Aeroportului Internaţional Cluj-
Napoca şi dezvoltării acesteia pentru 
a corespunde din punct de vedere al 
dimensiunilor şi capacităţii portante. 
 
Dep.Máté András Levente-UDMR 
Dep.Erdei D. Istvan-UDMR 
Sen.Vegh Alexandru-UDMR 
Grup parlamentar UDMR din 
Camera Deputaţilor 
 

Pista aeroportului a fost construită în anul 1968 
şi nu mai corespunde din punct de vedere al 
siguranţei transportului. De asemenea, 
investiţia vizează şi creşterea capacităţii 
aeroportuare. Ambele aspecte sunt în 
concordanţă cu statutul de aeroport 
internaţional şi cu creşterea numărului de 
pasageri. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

55 Anexa 3/24/ 
 

Se alocă suma de 850.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 

Având în vedere că studiile de fezabilitate au 
fost realizate este necesară demararea 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
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 „Demararea lucrărilor pentru 

Autostrada Târgu Mureş - Iaşi - 
Ungheni.” 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

procedurilor în vederea începerii lucrărilor. 
Această autostradă va aduce creşterea 
accesibilităţii în Moldova – regiunea cea mai 
izolată a ţării. Construcţia autostrăzii ar permite 
României să controleze viitoarea axă de 
legătură între Uniunea Europeană şi Moldova, 
sudul Ucrainei şi a întregului spaţiu din nordul 
Mării Negre – fapt ce va reprezenta un deosebit 
avantaj geostrategic În luna octombrie 2012., 
Comisia Europeană a publicat hărţile ce conţin 
noile trasee TEN-T (reţeaua transeuropeană de 
transport). Noua reţea rutieră de interes 
european include acum şi tronsonul Iaşi – 
Târgu Mureş, ceea ce va permite, în perioada 
2014 – 2020, obţinerea de fonduri europene 
nerambursabile pentru realizarea întregului 
coridor autostradal Oradea – Cluj-Napoca – 
Târgu Mureş – Iaşi. Dezvoltarea acestei axe 
rutiere perspectiva Coridorului Budapesta – 
Odessa, va conferi avantaje geostrategice 
deosebite României. Mai mult, investiţiile care 
vizează infrastructurile cheie vor contribui la 
crearea de locuri de muncă şi vor stimula 
competitivitatea Europei într-un moment în 
care Europa are foarte mare nevoie de acestea. 
Mecanismul de conectare a Europei va finanţa 
proiecte care vor elimina verigile lipsă din 
reţelele de transport, energetice şi digitale ale 
Europei. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 

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

56 Anexa 3/24 
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
pentru: 
- construirea Centurii de Ocolire a 
Municipiului Turda jud Cluj 
-valoare -129.000.mii lei 
- inceperea lucrărilor pista 3500 m la 
aeroportul internaţional Cluj Napoca, 
jud Cluj -valoarea - 43.000.mii lei 
- continuarea lucrărilor la Autostrada 
Transilvania. 
-valoarea- 5.000.000.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

57 Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  
art. 02 – Transferuri de 
capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300.000 mii pentru finanţarea 
obiectivului “Finalizare sosea de 
centura oras Alesd”, Oras Alesd, 
judeţ Bihor.   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Sumele sunt necesare pentru modernizarea 
drumului judetean, fapt care contribuie in mod 
decisiv la dezvoltarea  economica a zonei si 
implicit la  imbunatatirea vietii locuitorilor Nu 
sunt susţinute pentru că alocarea de fonduri 
suplimentare implică creşterea deficitului 
bugetar. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat  

 
58 Anexa 3/24 

Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  
art. 02 – Transferuri de 
capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere  

Din suma prevăzută se alocă suma de 
300.000 mii pentru finanţarea 
obiectivului “Finalizare sosea de 
centura oras Beius”, Oras Beius, 
judeţ Bihor.   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Sumele sunt necesare pentru modernizarea 
drumului judetean, fapt care contribuie in mod 
decisiv la dezvoltarea economica a zonei si 
implicit la imbunatatirea vietii locuitorilor Nu 
sunt susţinute pentru că alocarea de fonduri 
suplimentare implică creşterea deficitului 
bugetar.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

59 Anexa 3/24 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 30.000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului “Extindere şi 
modernizare suprafeţe aeroportuare 
la Aeroportul Oradea”, Oradea 
Judetul Bihor  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

Nu sunt susţinute pentru că alocarea de fonduri  
suplimentare implică creşterea deficitului 
bugetar.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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60 Anexa 3/24 

 
Se propune alocarea sumei de 76 mii 
RON pentru proiectul de reabilitare a 
drumului comunal din satul Gurbeşti, 
comuna Spinuş, judeţul Bihor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Motivare: suma este necesară pentru finalizarea 
lucrărilor la  drumul comunal.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 
 
  

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

61 Anexa 3/24 
 

Din suma prevăzută se alocă  suma 
de 30.000 mii lei pentru finantarea 
obiectivului “Extindere şi 
modernizare suprafeţe aeroportuare 
la Aeroportul Oradea”, Oradea 
Judetul Bihor 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Sumele sunt necesare pentru finantarea 
extinderii şi modernizarii suprafeţelor 
aeroportuare la Aeroportul Oradea” 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

62 Anexa 3/24 
 

 Se propune suma de 300.000 mii 
pentru finanţarea obiectivului 
“Finalizare sosea de centura oras 
Alesd”, Oras Alesd, judeţ Bihor.   

Modernizarea drumului judetean, fapt care 
contribuie in mod decisiv la dezvoltarea 
economica a zonei si implicit la  
imbunatatirea vietii locuitorilor. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

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

63 Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  
art. 02 – Transferuri de 
capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Drum National expres 
Galati - Braila”, jud. Galaţi 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Investitia este necesara pentru 
decongestionarea traficului intens existent intre 
cele doualocalitati resedinta de judet.   
Nu sunt susţinute pentru că alocarea de fonduri  
suplimentare implică creşterea deficitului 
bugetar.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

64 Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  
art. 02 – Transferuri de 
capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul „Modernizare 
drumuri de interes local” în satele 
Unirea  şi Oltina cu suma de 553.000 
lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Necesitate. Solicitarea cetăţenilor.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat  

 
65 Anexa 3/24 

Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  
art. 02 – Transferuri de 
capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi 
pentru obiectivul  ’’Îmbunătăţirea 
infrastructurii rutiere agricole prin 
modernizare dreptului  de acces 
AMZAUA, la exploataţiile agricole” 
din Comuna Roseti cu suma de 
949.418,8 lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Necesitate. Solicitarea cetăţenilor.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

66 Anexa 3/24 
Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  
art. 02 – Transferuri de 
capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi  
pentru obiectivul  ”Lucrări de 
întreţinere, reparare  şi modernizare 
drumuri” în Comuna Roseti cu suma 
de 2.800.mii lei 
 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Necesitate. Solicitarea cetăţenilor.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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67 Anexa 3/24 

Grupa/Titlul 51,  
Titlul VI – Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  
art. 02 – Transferuri de 
capital,  
alin. 13 – Dezvoltarea  
infrastructurii rutiere 
infrastructurii rutiere 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Călăraşi  
pentru obiectivul „Dezvoltarea 
infrastructurii de transport în zona 
transfrontalieră Roseti” în Comuna 
Roseti cu suma de 2.922.576, 1 lei  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Necesitate. Solicitarea cetăţenilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

68  
Anexa 3/24 
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
cu suma de 90.000.000 lei pentru 
reabilitarea totala a drumului DN7A 
pe teritoriului Judetului Valcea 
Brezoi-Km 86+601sau hotar Judetul 
Hunedoara 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat  

 
69 Anexa 3/24/02 

Intretinerea infrastructurii 
rutiere 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 40.000. mii lei pentru 
finanţarea obiectivului reabilitare DN 
7D, judeţul Vâlcea 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

Obiectiv nou de investiţii Sumele sunt necesare 
pentruimbunatăţirea infrastructurii rutiere la 
nivelul judetului Valcea. 
 
Sursa de finanţare : Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

70 Anexa 3/24/02 
Întreţinerea infrastructurii 
rutie 

Se propune suplimentarea bugetului  
cu  suma de 15.000 mii lei pentru 
obiectivul reabilitare DN73C 
Râmnicu-Vâlcea-Curtea de Argeş-
Câmpulung, jud. Argeş 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Obiectiv nou de investiţii 
 
Sursa de finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

71 Anexa nr. 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 270.000 mii lei pentru 

Imbunatatirea traficului rutier si cresterea 
gradului de siguranta al locuitorilor din zona. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
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finantarea lucrarilor de construire a 
centurii rutiere a Timisoarei. 
A. Varianta de ocolire a 
Municipiului Timisoara intre DN 69 
– DN 6 – DN 59 A – Strada Polona 
(DJ591); 
B. Varianta de ocolire Sud a 
Municipiului Timisoara DJ 591- DN 
59 – DN 6 km 0+000 – km 25+690 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

 
Sursa de finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din Pib pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice. 

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

72 Anexa nr. 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 18.000 mii lei pentru 
finanţarea lucrărilor de reabilitare a 
Garii de Nord Timisoara. 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat  

 
73 Anexa nr. 3/24 

 
Se propune suplimentarea 
Bugetului cu suma de 22.500 mii lei 
pentru finantarea unor lucrari de 
realizare a unui nou racord mai rapid 
la autostrada Arad – Timisoara 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

74 Anexa nr. 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 9900 mii lei pentru 
finantare Regionala CFR pentru 
pasajele Circumvalatiunii/Jiul si 
Popa Sapca Timisoara. 
  
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat  

  
75 Anexa 3/24/ 

Transferuri între  
unităţi ale administraţiei 
publice,  
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 10.000 mii lei pentru co-
finantare în cadrul programului din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala cap 8401, grupa 56, art 01, 
pentru ridicarea liniei de cale ferată 
pe estacadă în municipiul Timişoara, 
jud Timiş. 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

  

Îmbunătăţirea traficului pe cale ferată pentru 
locuitorii din municipiul Timişoara. 
  
Sursa de finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

76 Anexa 3/24 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 10.000 mii lei pentru co-
finantare în cadrul programului din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala) cap 8401, grupa 56, art 
01, pentru centura feroviară 
ocolitoare Nord a municipiului 

Îmbunătăţirea traficului pe cale ferată pentru 
locuitorii din municipiul Timişoara.  
 
Sursa de finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Timişoara, jud Timiş. 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat   

 
77 Anexa 3/24 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 100 mii lei pentru 
finanţarea lucrărilor de construire a 
centurii de ocolire a oraşului Făget, 
judeţul Timiş. 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Devierea traficului greu pe o centură ocolitoare 
ar elimina pericol de dărâmare a caselor de 
locuit vechi din oraşul Făget. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

78 Anexa 3/24 
 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 10.000 mii lei pentru co-
finantare în cadrul programului din 
Fondul European de Dezvoltare 

Îmbunătăţirea traficului pe cale ferată pentru 
locuitorii din municipiul Timişoara.   
 
Sursa de finanţare: Creşterea deficitului 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
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Regionala) cap 8401, grupa 56, art 
01, pentru ridicarea liniei de cale 
ferată pe estacadă în municipiul 
Timişoara, jud Timiş. 
 
Sen.Vasile Blaga-PDL 
Dep.Alin Popoviciu-PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

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

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

79 Anexa nr. 3/24  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 189.711 mii lei pentru obiectivul 
“Modernizare DN 28B Târgu 
Frumos – Botoşani” Judeţul Botoşani 
 
Dep.Cristian Constantin Roman- 
Forţa Civică 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Obiectiv de investii cu impact social major 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

80 Anexa nr. 3/24  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 

Obiectiv de investii cu impact social major 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
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de 133.681 mii lei pentru obiectul 
“Modernizare DN 24C Manoleasa – 
Rădăuţi Prut”, Judeţul Botoşani 
 
Dep.Cristian Constantin Roman- 
Forţa Civică 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

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

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

81 Anexa nr. 3/24  Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Trasporturilor cu suma de 
21.000 mii lei pentru amenajarea 
platformei infrastructurii rutiere 
pentru obiectivul “Punct de trecere 
frontieră şi a biroului vamal Rădăuţi-
Prut, România – Lipcani, Republica 
Moldova”, Judeţul Botoşani 
 
Dep.Cristian Constantin Roman- 
Forţa Civică 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

Obiectiv de investitii cu impact economic 
mare. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

82 Anexa nr. 3/24  Se propune suplimentarea bugetului Obiectiv de investii cu impact social major Membrii celor două comisii, 
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Ministerului Transporturilor cu suma 
de 114.907,4 mii lei pentru 
“Reabilitare DN 29 Botoşani – 
Suceava”, Judeţul Botoşani 
 
Dep.Cristian Constantin Roman- 
Forţa Civică 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaţilor şi Senat  

 

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

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

83 Anexa nr. 3/24  
Titlu XI – Cheltuieli 
aferente programelor cu 
finantare rambursabila – 
65.01, Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabilă 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 650.000 mii lei pentru continuarea 
lucrarilor la Linia 5 de metrou 
Drumul Taberei – Pantelimon, 
Tronsonul Drumul Taberei – Eroilor 
si la Linia 6 de metrou, Legatura 
retei de metrou a Municipiului 
Bucuresti cu Aeroportul International 
Otopeni. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la aceste obiective de 
investitii de interes national si strategic, pentru 
incadrarea in termenul calendaristic stabilit cu 
finantatorii,  Banca Eurpeana de Investitii si 
JICA (JAPONIA). 
 
Sursa de finanţare: Credit rambursabil BEI si 
componenta locala conform contractului de 
finantare BEI si credit JICA (JAPONIA) 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

84 Anexa nr. 3/24  
Titlu VII – Alte transferuri 
55.01.12 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 200.000 mii lei pentru continuarea 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la acest obiectiv de 
investitii de interes national si strategic, si 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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Investiti ale agentilor 
economici cu capital de stat 

lucrarilor la Linia 4 de metrou, 
Tronson Parc Bazilescu – Lac 
Straulesti. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

finalizarea acestora in limita termenului 
contractual stabilit. 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi fonduri europene 
nerambursabile (FEN) 

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

85 Anexa nr. 3/24 Titlu XI – 
Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor  cu 
suma de 10.000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului pasaj 
suprateran Prelungirea Ghencea – 
Sos. de Centura. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
inceperea lucrarilor la acest obiectiv de 
investitii coordonat de catre Primaria 
Municipiului Bucuresti, in cadrul proiectului 
supralargire Prelungirea Ghencea si pasaj 
suprateran Prelungirea Ghencea – Sos. de 
Centura. 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi fonduri europene 
nerambursabile (FEN) 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

86 Anexa nr. 3/24 Titlu XI – 
Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor  cu 
suma de 200.000 mii lei pentru 
continuarea lucrarilor la obiectivul 
Sos. de Centura a Municipiului 
Bucuresti pe tronsoanele Chitila – 
Autostrada A 1 si tronsonul 
Autostrada A1 – Sos. Alexandriei. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la acest obiectiv de 
investitii de interes national prin largire la patru 
benzi a celor doua tronsoane de autostrada in 
vederea fluidizarii traficului in zona. 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi fonduri europene 
nerambursabile (FEN) 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 

87 Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru obiectivul de 
investitii „Drum National expres 
Galati - Braila”, jud. Galaţi  
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Investitia este necesară pentru 
decongestionarea traficului intens existent între 
cele două localităţi reşedinţă de judeţ. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

88 Anexa nr. 3/24  Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru obiectivul de 
investiţii „Drum Naţional expres 
Galaţi - Brăila”, jud. Galaţi  
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Investiţia este necesară pentru 
decongestionarea traficului intens existent între 
cele două localităţi resedinţă de judeţ. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

89 Anexa nr. 3/24  Alocarea sumei de 205.000 mii lei 
pentru proiectarea şi execuţia 
variantei ocolitoare a Municipiului 
Galaţi. 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru eliminarea traficului greu, de intensitate 
foarte mare, supra-exploatarea infrastructurii 
municipale de transport, poluării excesive a 
oraşului şi descongestionarea traficului foarte 
aglomerat din municipiul Galaţi, se impune 
construirea unui drum/şosea de centurǎ, care sǎ 
preia traficul greu şi pe cel provenit de la cele 
douǎ puncte de frontierǎ (cu Republica 
Moldova şi Ucraina) şi sǎ-l dirijeze în afara 
zonei urbane.  
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

90 Anexa nr. 3/24/29  Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 10.000 mii lei în scopul realizării 
studiului de fezabilitate şi a realizării 
proiectului de ameliorare a 
condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, 
pe sectorul comun România – 
Bulgaria. 

 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Necesitatea stimulării şi facilitării transportului 
fluvial de mărfuri. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri ale resurselor 
bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli din 
bugetul Ministerului Transporturilor, în special 
de la capitolul Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale Administraţiei 
Publice  

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

91 Anexa nr. 3/24/29  
Cod obiectiv 421 / 
Electrificare linie de cale 
ferată Doaga – Tecuci – 
Barboşi, inclusiv dispecer 
feroviar Galaţi  

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 40.000 mii lei în scopul 
continuării investiţiei „Electrificare 
linie de cale ferată Doaga – Tecuci – 
Barboşi, inclusiv dispecer feroviar 
Galaţi” 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţie în continuare, de interes local şi 
naţional major. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri ale resurselor 
bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli din 
bugetul Ministerului Transporturilor, în special 
de la capitolul Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale Administraţiei 
Publice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

92 Anexa nr. 3/24/29  
Cod obiectiv 827 / Cheu 
vertical dana 31 din Portul 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 15.000 mii lei în scopul 

Investiţie în continuare, de interes local şi 
naţional major. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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Bazin Docuri Galati 
 

continuării investiţiei „Cheu vertical 
dana 31 din Portul Bazin Docuri 
Galati” 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: redistribuiri ale resurselor 
bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli din 
bugetul Ministerului Transporturilor, în special 
de la capitolul Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale Administraţiei 
Publice 

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

93 Anexa nr. 3/24  Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 30.000 mii lei în scopul realizării 
investiţiei „Ranfluarea Navei 
Platina”. 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţie de interes major pentru navigaţie. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri ale resurselor 
bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli din 
bugetul Ministerului Transporturilor, în special 
de la capitolul Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale Administraţiei 
Publice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

94 Anexa nr. 3/24  Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 30.000 mii lei în scopul 
continuării investiţie „reabilitare 
Gării din Galaţi”. 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţie de interes major pentru navigaţie. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri ale resurselor 
bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli din 
bugetul Ministerului Transporturilor, în special 
de la capitolul Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale Administraţiei 
Publice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

95 Anexa nr. 3/24 
Titlu XI – Cheltuieli 
aferente programelor cu 
finantare rambursabila – 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 650.000 mii lei pentru continuarea 
lucrarilor la Linia 5 de metrou 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la aceste obiective de 
investitii de interes national si strategic, pentru 
incadrarea in termenul calendaristic stabilit cu 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 



43 
 

0 1 2 3 4 
65.01, Cheltuieli aferente 
programelor cu finantare 
rambursabilă 

Drumul Taberei – Pantelimon, 
Tronsonul Drumul Taberei – Eroilor 
si la Linia 6 de metrou, Legatura 
retei de metrou a Municipiului 
Bucuresti cu Aeroportul International 
Otopeni. 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

finantatorii,  Banca Eurpeana de Investitii si 
JICA (JAPONIA). 
 
Sursa de finanţare: Credit rambursabil BEI si 
componenta locala conform contractului de 
finantare BEI si credit JICA (JAPONIA) 

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

96 Anexa nr. 3/24  
Titlu VII – Alte transferuri 
55.01.12 
Investiti ale agentilor 
economici cu capital de stat 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 200.000 mii lei pentru continuarea 
lucrarilor la Linia 4 de metrou, 
Tronson Parc Bazilescu – Lac 
Straulesti. 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la acest obiectiv de 
investitii de interes national si strategic, si 
finalizarea acestora in limita termenului 
contractual stabilit. 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

97 Anexa nr. 3/24  
Titlu XI – Cheltuieli 
aferente programelor cu 
finanţare rambursabilă  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor  cu 
suma de 10.000 mii lei pentru 
finantarea obiectivului pasaj 
suprateran Prelungirea Ghencea – 
Sos. de Centura. 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
inceperea lucrarilor la acest obiectiv de 
investitii coordonat de catre Primaria 
Municipiului Bucuresti, in cadrul proiectului 
supralargire Prelungirea Ghencea si pasaj 
suprateran Prelungirea Ghencea – Sos. de 
Centura. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 

98 Anexa nr. 3/24 Titlu XI – 
Cheltuieli aferente 
programelor cu finanţare 
rambursabilă  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor  cu 
suma de 200.000 mii lei pentru 
continuarea lucrarilor la obiectivul 
Sos. de Centura a Municipiului 
Bucuresti pe tronsoanele Chitila – 
Autostrada A 1 si tronsonul 
Autostrada A1 – Sos. Alexandriei. 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
continuarea lucrarilor la acest obiectiv de 
investitii de interes national prin largire la patru 
benzi a celor doua tronsoane de autostrada in 
vederea fluidizarii traficului in zona. 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi fonduri externe 
nerambursabile (FEN) 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

99 Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa/Titlul 
56 / Titlul VIII Proiecte cu 
Finantare din Fonduri 
Externe Nerambursabile 
(FEN) Postaderare 
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor, Anexa 
nr. 3/24, Capitol 5001/Grupa/Titlul 
56 / Titlul VIII Proiecte cu Finantare 
din Fonduri Externe Nerambursabile 
(FEN) Postaderare, cu suma de 
4.200.000 mii lei  
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea finanţării în continuare a 
proiectelor de infrastructură de transport 
feroviar, rutier, fluvial, naval, aerian şi cu 
metroul, demarate în anii 2010-2011 şi care au 
termene de finalizare 2013-2014. 
 
 
Sursa de finanţare: Ministerului 
Transporturilor şi Fonduri Externe 
Nerambursabile (FEN) 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

100 Anexa nr. 3/24  Se solicită suplimentarea bugetului Pentru asigurarea finanţării în continuare a Membrii celor două comisii, 
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Capitol 6500/Grupa 51 / 
Titlul VI Transferuri între 
Unităţi ale Administraţiei 
Publice 
 
 

Ministerului Transporturilor, Anexa 
nr. 3/24, Capitol 6500/Grupa 51 / 
Titlul VI Transferuri între Unităţi ale 
Administraţiei Publice cu suma de 
1.700.000 mii lei. 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

lucrărilor de construire şi modernizare a 
infrastructurii naţionale prioritare. 
 
Sursa de finanţare: diminuarea cu 1.700.000 
mii lei a cheltuielilor cu bunuri şi servicii la 
nivelul bugetului de stat 

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

101 Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / 
Titlul XI Cheltuieli aferente 
Programelor cu Finanţare 
Rambursabilă  
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor, Anexa 
nr. 3/24, Capitol 5001/Grupa 65 / 
Titlul XI Cheltuieli aferente 
Programelor cu Finanţare 
Rambursabilă, cu suma de 800.000 
mii lei 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea finanţării în continuare a 
proiectelor de modernizare a infrastructurii de 
transport feroviar, rutier, naval, aerian şi cu 
metroul, demarate în anii 2010-2011 şi care au 
termene de finalizare 2013-2014. 
 
Sursa de finanţare: din fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor pentru 
„Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

102 Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 40 / 
Titlul IV Subvenţii 
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor, Anexa 
nr. 3/24, Capitol 5001/Grupa/ Titlul 
IV Subvenţii, cu suma de 450.000 
mii lei 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 

Pentru asigurarea nivelului necesar de subvenţii 
în scopul susţinerii transportului feroviar public 
de călători şi pentru susţinerea infrastructurii de 
transport feroviar. 
 
Sursa de finanţare: din fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor pentru 
„Transferuri între unităţi ale administraţiei 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

publice”. 

103 Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 40 / 
Titlul IV Subvenţii 
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor, Anexa 
nr. 3/24, Capitol 5001/Grupa/ Titlul 
IV Subvenţii, cu suma de 450.000 
mii lei 
 
Sen.Anca Boagiu-PDL 
Dep.Gheorghe Udrişte-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru asigurarea nivelului necesar de subvenţii 
în scopul susţinerii transportului de călători cu 
metroul şi pentru susţinerea infrastructurii de 
transport subternan. 
 
Sursa de finanţare: din fondurile alocate 
Ministerului Transporturilor pentru 
„Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice”. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

104 Anexa nr. 3/24/27 
COD PROGRAM 64 
Societatea Comerciala de 
Transport cu Metroul 
Bucureşti "METROREX" - 
S.A. 
 
 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu 200.000 mii lei 
pentru finanţarea lucrărilor la 
magistrala V de metrou, etapa I - a 
Drumul Taberei - Universitate. 
 
Dep.Nazare Alexandru-PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaților și Senat 

Această sumă este necesară pentru a se asigura 
finanţarea lucrărilor la tronsonul 1 magistrala V 
de metrou (Drumul Taberei – Universitate). 
Este o lucrare de o importanţă majoră, deoarece 
aceasta va deservi aproximativ 300.000 de 
locuitori ai capitalei şi se va descongestiona 
traficul general de pe artera Bulevardul Drumul 
Taberei prin diminuarea numărului de vehicole 
de transport în comun şi în special prin 
renunţarea la liniile de troleibuze de pe aceste 
artere. 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

105 Anexa nr. 3/24/29 
COD OBIECTIV 387 
Magistrala V de metrou, 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu 200.000 mii lei 
pentru finanţarea lucrărilor la 

Această sumă este necesară pentru a se asigura 
finanţarea lucrărilor la tronsonul 1 magistrala V 
de metrou (Drumul Taberei – Universitate). 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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etapa I - a Drumul Taberei - 
Universitate. 
 

magistrala V de metrou, etapa I - a 
Drumul Taberei - Universitate. 
 
Dep.Nazare Alexandru-PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaților şi Senat  

Este o lucrare de o importanţă majoră, deoarece 
aceasta va deservi aproximativ 300.000 de 
locuitori ai capitalei şi se va descongestiona 
traficul general de pe artera Bulevardul Drumul 
Taberei prin diminuarea numărului de vehicole 
de transport în comun şi în special prin 
renunţarea la liniile de troleibuze de pe aceste 
artere. 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

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

106 Anexa nr. 3/24/23 
Proiectul 1508 
Reabilitarea liniei de CF 
Frontieră - Curtici - Simeria 
parte componentă a 
Coridorului IV Pan - 
European 
pentru circulaţia trenurilor 
cu viteza max. de 160 km/h, 
tronsonul 1: Frontieră-
Curtici-Arad-km.614 (CN 
CFR) 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu 300.000 mii lei 
pentru lucrările de reabilitare a 
tronsonului 1 Frontieră – Curtici – 
Arad – km 614. 
 
Dep.Nazare Alexandru-PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaților şi Senat  

Această sumă este necesară pentru a se asigura 
finanţarea lucrărilor la obiectivul de investiţii 
privind reabilitarea tronsonului 1 Frontieră – 
Curtici – Arad – km 614. Obiectivul prezintă o 
importanţă majoră, dat fiind faptul că face parte 
din Coridorul IV Pan – European. În iulie 2012 
organizarea de şantier pentru începerea 
lucrărilor era realizată, suplimentarea sumei 
prevăzute fiind necesară pentru o echilibrare a 
costurilor aferente 2013 şi 2014, pentru a se 
asigura astfel finalizarea lucrărilor în termenii 
contractuali. 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

107 Anexa nr. 3/24/27 
Menţinerea condiţiilor de 
navigaţie pe Dunăre /Cod 
program 562 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu 12.000 mii lei 
pentru remotorizarea celor două 

Această sumă este necesară pentru a se asigura 
finanţarea remotorizării celor două remorchere 
aflate în administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Fluvială a Dunării de Jos" 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
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remorchere Perseus şi Hercule. 

 
Dep.Nazare Alexandru-PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaților şi Senat  

Galaţi, necesare pentru a interveni în condiţii 
meteo nefavorabile, pentru a se asigura astfel 
condiţiile de navigaţie pe Dunăre. 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

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

108 Anexa nr. 3/24/27 
Menţinerea condiţiilor de 
navigaţie pe Dunăre / Cod 
program 562 
 

Suma prevăzută pentru anul 2013 se 
suplimentează cu 6.000 mii lei 
pentru a se asigura condiţiile de 
navigaţie. 
 
Dep.Nazare Alexandru-PDL  
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Camera Deputaților şi Senat  

Această sumă este necesară pentru a se asigura 
finanţarea lucrărilor de dragaj şi pentru 
asigurarea adâncimilor minime de navigaţie pe 
Dunăre, în situaţia scăderii debitului fluvial, 
pentru a se menţine astfel condiţiile de 
navigaţie şi pentru a se evita redirijarea 
fluxurilor pe căile rutiere. 
 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

109 Anexa nr. 3/24/29  
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 10.000 mii lei în scopul realizării 
studiului de fezabilitate şi a realizării 
proiectului de ameliorare a 
condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, 
pe sectorul comun România – 

Necesitatea stimulării şi facilitării transportului 
fluvial de mărfuri. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri ale resurselor 
bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli din 
bugetul Ministerului Transporturilor, în special 
de la capitolul Proiecte cu Finantare din 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Bulgaria. 

 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Fonduri Externe Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale Administraţiei 
Publice  

110 Anexa nr. 3/24/29  
Cod obiectiv 421 / 
Electrificare linie de cale 
ferată Doaga – Tecuci – 
Barboşi, inclusiv dispecer 
feroviar Galaţi  

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 40.000 mii lei în scopul 
continuării investiţiei „Electrificare 
linie de cale ferată Doaga – Tecuci – 
Barboşi, inclusiv dispecer feroviar 
Galaţi” 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţie în continuare, de interes local şi 
naţional major. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri ale resurselor 
bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli din 
bugetul Ministerului Transporturilor, în special 
de la capitolul Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale Administraţiei 
Publice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

111 Anexa nr. 3/24/29  
Cod obiectiv 827 / Cheu 
vertical dana 31 din Portul 
Bazin Docuri Galati 
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 15.000 mii lei în scopul 
continuării investiţiei „Cheu vertical 
dana 31 din Portul Bazin Docuri 
Galati” 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţie în continuare, de interes local şi 
naţional major. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri ale resurselor 
bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli din 
bugetul Ministerului Transporturilor, în special 
de la capitolul Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale Administraţiei 
Publice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

112 Anexa nr. 3/24  
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 30.000 mii lei în scopul realizării 

Investiţie de interes major pentru navigaţie. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri ale resurselor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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investiţiei „Ranfluarea Navei 
Platina”. 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli din 
bugetul Ministerului Transporturilor, în special 
de la capitolul Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale Administraţiei 
Publice 

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

113 Anexa nr. 3/24  
 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 30.000 mii lei în scopul 
continuării investiţie „reabilitare 
Gării din Galaţi”. 
 
Dep.Mircea Nicu Toader-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Investiţie de interes major pentru navigaţie. 
 
Sursa de finanţare: redistribuiri ale resurselor 
bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli din 
bugetul Ministerului Transporturilor, în special 
de la capitolul Proiecte cu Finantare din 
Fonduri Externe Nerambursabile şi capitolul 
Transferuri între Unităţi ale Administraţiei 
Publice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

114 Anexa nr. 3/24  
 

Se alocă suma de 850.000 mii lei 
pentru finanţarea obiectivului 
„Demararea lucrărilor pentru 
Autostrada Târgu Mureş - Iaşi - 
Ungheni.” 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Având în vedere că studiile de fezabilitate au 
fost realizate este necesară demararea 
procedurilor în vederea începerii lucrărilor. 
Această autostradă va aduce creşterea 
accesibilităţii în Moldova – regiunea cea mai 
izolată a ţării. Construcţia autostrăzii ar permite 
României să controleze viitoarea axă de 
legătură între Uniunea Europeană şi Moldova, 
sudul Ucrainei şi a întregului spaţiu din nordul 
Mării Negre – fapt ce va reprezenta un deosebit 
avantaj geostrategic. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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115 Anexa nr. 3/24  

 
Se alocă suma de 980 mii lei pentru 
reabilitare şi modernizare str. Păcii, 
municipiul Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv de investiţii în continuare,  important 
pentru comunitatea locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

116 Anexa nr. 3/24  Din suma prevăzută se alocă suma de 
453 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare str. Rozelor, municipiul 
Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Obiectiv de investiţii în continuare, important 
pentru comunitatea locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

117 Anexa nr. 3/24  Din suma prevăzută se alocă suma de 
386 mii lei pentru reabilitare şi 
modernizare str. Pompelor, 
municipiul Târnăveni, judeţul Mureş. 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv de investiţii în continuare, important 
pentru comunitatea locală.  
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

118 Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / 
Titlul XI Cheltuieli aferente 
Programelor cu Finanţare 
Rambursabilă  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 100.000 mii lei pentru reabilitarea 

Gării Ițcani, Municipiul Suceava, 

Se solicită admiterea amendamentului ca 

urmare a faptului că Gara Ițcani datează din 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Judetul Suceava 
 
Sen.Gheorghe Flutur-PDL 
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu-PDL 
Dep.Ioan Balan-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

1871şi este o clădire monument istoric care 

necesită o urgentă reabilitate. Gara Ițcani a 

suferit grave deteriorări, iar asupra ei nu s-a 

intervenit cu reparații importante deşi au fost 

elaborate proiecte şi expertize. 

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

119 Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / 
Titlul XI Cheltuieli aferente 
Programelor cu Finanţare 
Rambursabilă  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 4.500 mii lei pentru modernizare 
Drum Judeţean Liteni-Moara  - 
Zaharesti,  judeţul Suceava. 
 
Sen.Gheorghe Flutur-PDL 

Starea precară a drumurilor îngreunează 
deplasarea pietonilor şi face imposibilă 
deplasarea automobilelor, aspecte care pun în 
pericol siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Dep.Sanda-Maria Ardeleanu-PDL 
Dep.Ioan Balan-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

120 Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / 
Titlul XI Cheltuieli aferente 
Programelor cu Finanţare 
Rambursabilă  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 3.000 mii lei pentru construcţia 
rutei ocolitoare a municipiului 
Fălticeni, judeţul Suceava. 
 
Sen.Gheorghe Flutur-PDL 
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu-PDL 
Dep.Ioan Balan-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea acestui amendament 
întrucat este absolut necesară devierea 
traficului greu care tranzitează judeţul prin 
zona municipiului Fălticeni. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

121 Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / 
Titlul XI Cheltuieli aferente 
Programelor cu Finanţare 
Rambursabilă  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 5.000 mii lei pentru demararea 
lucrărilor la ruta ocolitoare nr.2 
(Cumpărătura – Ipoteşti – Salcea), 

județul Suceava. 

 
Sen.Gheorghe Flutur-PDL 
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu-PDL 
Dep.Ioan Balan-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Se solicită admiterea amendamentului deoarece 
ruta ocolitoare nr. 2 (Cumpărătura – Ipoteşti – 
Salcea) presupune în principal devierea 
traficului de pe arterele principale ale 
Municipiului Suceava, fluidizând în acest mod 
traficul rutier. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 

122 Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / 
Titlul XI Cheltuieli aferente 
Programelor cu Finanţare 
Rambursabilă  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 22.000 mii lei pentru 
modernizarea DN 17B Vatra Dornei 

– lim. județ Neamț. 

 
Sen.Gheorghe Flutur-PDL 
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu-PDL 
Dep.Ioan Balan-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Se solicită admiterea amendamentului deoarece 

modernizarea acestui drum național va 

contribui la creşterea potențialului turistic al 

celor două județe, Suceava şi Neamț. 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

123 Anexa nr. 3/24  
Capitol 5001/Grupa 65 / 
Titlul XI Cheltuieli aferente 
Programelor cu Finanţare 
Rambursabilă  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 5.000 mii  lei pentru executie 
studiu fezabilitate autostrada 

Focşani-Roman-Suceava având în 

vedere constructia acestui traseu în 
reteaua NT eligibilă pentru fonduri 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
că acest tronson este unul foarte circulat cu o 
rată foarte mare de accidente grave înregistrate. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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nerambursabile pe 2014. 
 
Sen.Gheorghe Flutur-PDL 
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu-PDL 
Dep.Ioan Balan-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

124 Anexa 3/24 
 

Se propune modificarea Anexei 3/24 
astfel:  
„La intersectia intre DN 1C (DejBaia 
Mare) si DN 17 (Dej -DNcBistrita) 
se va introduce un sens giratoriu”.  
Valoarea proiectului: 500.000 RON 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Introducerea unui sens giratoriu intre DN 
1C(Dej-Baia Mare) si DN 17 (Dej – DNc- 
Bistrita) va contribui la fluidizarea traficului 
zonal si la eliminarea unor posibile blocaje in 
cadrul intersectiei. Nu sunt susţinute pentru că 
alocarea de fonduri suplimentare implică 
creşterea deficitului bugetar.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

125 Anexa 3/24 
   

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului :DC 34 Ciceu Mihaiesti 
– Ciceu Corabia, judetul Bistrita-
Nasaud – 59.755.mii lei  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernulu 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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126 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului :DC 35 A Ciceu 
Giurgresti – Dumbraveni judetul 
Bistrita-Nasaud – -900.mii  lei         
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

127 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului: DC 37 Dobric-Ciceu 
Poieni judetul Bistrita-Nasaud 
165.000.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

128 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului :DC 43 Salva – M-rea 
Izvorul Tamaduirii judetul Bistrita-
Nasaud -200.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

129 Anexa 3/24 Se propune suplimentarea bugetului  Infrastructura judetului BistritaNasaud este una Membrii celor două comisii, 
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 Ministeru Transporturilor în 

Infrastructurii  pentru realizarea 
obiectivului :172 K Branistea judetul 
Bistrita Nasaud -1.000.mii lei Str. 
Princ. Sat Orosfaia (reabilit.)  -
12.600.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 
 

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

130 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului :DC 21B DJ 151-Tagu 
judetul BistritaNasaud   -29.727mii. 
lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

131 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului : DJ  
172 C  
Ilva Mica-Lesu judetul 
BistritaNasaud   -1.800.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în  
alocarea pe obiectiv este  
necesara în. imbunatatirea niv. De trai în 
aceasta comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

132 Anexa 3/24 Se propune suplimentarea bugetului  Infrastructura judetului BistritaNasaud este una Membrii celor două comisii, 
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 Ministerul Transporturilor în 

Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului: DC 28 DN 17-Coasta- 
judetul BistritaNasaud   5.750.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

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

133 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului: DJ 172  Tronson Agris 
judetul BistritaNasaud   -800.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

134 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Modernizare drumuri 
princ. Com Sant judetul Bistrita-
Nasaud   -300.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului înalocarea pe obiectiv este necesara 
în imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

135 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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obiectivului :Reabilitare DC 16 
Herina-Tonciu judetul 
BistritaNasaud   -2.900.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

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

136 Anexa 3/24 
 

– Se propune suplimentarea 
bugetului  Ministerul Transporturilor 
în Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 
comunal 38 A Tarlisua – Sendroaia- 
judetul Bistrita-Nasaud    2.000 mii 
lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

137 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 
comunal 38 B – Tarlisua- Oarzina- 
judetul BistritaNasaud   1.000 mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

138 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 

Infrastructura judetului Bistrita-Nasaud este 
una precara, fiind situata pe ultimele locuri la 
nivel national. Suma propusa pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
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507comunal 38 C Tarlisua-Racatesu- 
judetul Bistrita-Nasaud    1.000.mii 
lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

este necesara în. imbunatatirea niv. De trai în 
aceasta comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

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

139 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 
comunal 38 D Agries-Moliset – 
judetul Bistrita-Nasaud    – 2.500.mii 
lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

140 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 
comunal DC 27 A Chirales-Tigau 
Saniacob judetul Bistrita-Nasaud  -
1.700.mii le 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

141 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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obiectivului Reabilitare drum 
comunal 16 Sangeorzu Nou-Bungard 
judetul Bistrita-Nasaud   -11.000.mii 
lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

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

142 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Modernizare în asfaltare 
drum com. Monor-Gledin DC 13 
judetul Bistrita-Nasaud  - 500.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

143 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Modernizare drum 
comunal DC 33 Mintiu-Taur judetul  
Bistrita-Nasaud   -45.000.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentrusuplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

144 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului  

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în  

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
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0 1 2 3 4 
Modernizare drum comunal 40 B 
Nimigea de Jos-Nimigea de Sus 
judetul Bistrita-Nasaud  -25.000.mii 
lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

alocarea pe obiectiv este necesara în. 
imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

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

145 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului: Reabilitare drum 
comunal DC 6 B Rusu Bargaului-
Valea Poienii judetul Bistrita-Nasaud  
-11.000.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
   
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

146 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare DC 12 A 
Rustior Lunca- judetul Bistrita-
Nasaud  9.000.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

147 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare drum 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
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0 1 2 3 4 
comunal DC 11 DJ 173-Ardan 
judetul Bistrita-Nasaud  -8.000.mii le 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
  
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

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

148 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Reabilitare DC 2 E 
Rebra-Valea Lunga judetul Bistrita-
Nasaud – 8.000.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. de trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

149 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Punte pietonala str. 
Petru Maior, mun. Bistrita judetul 
BistritaNasaud ,500.mii lei  Sursa de 
finantare: Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. de trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

150 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
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0 1 2 3 4 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Amenajare în 
modernizare str. Slatinitei de la Km. 
0+367 la Km. 5+172 , mun. Bistrita 
judetul Bistrita-Nasaud – 3.000.mii 
lei   
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 
 

national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

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

151 Anexa 3/24 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Amenajare în 
modernizare str. Ghinzii de la Km. 
1+887 la Km. 5+698 judetul Bistrita-
Nasaud 2.000.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel  
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

152 Anexa 3/24 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Transporturilor în 
Infrastructurii pentru realizarea 
obiectivului Amenajare legatura din 
str. Libertatii spre zona Zavoaie, 
inclusiv construirea podului Berariei 
peste raul Bistrita judetul Bistrita-

Infrastructura judetului BistritaNasaud este una 
precara, fiind situata pe ultimele locuri la nivel 
national. Suma propusa pentru suplimentarea 
bugetului în alocarea pe obiectiv este necesara 
în. imbunatatirea niv. De trai în aceasta 
comunitate. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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0 1 2 3 4 
Nasaud = 1.000.mii lei 
 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

153 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului DC 37 
Dobric-Ciceu Poieni judetul Bistrita-
Nasaud 165.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

154 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului: 172 K 
Branistea judetul Bistrita-Nasaud -
1.000 mii lei Str. Princ. Sat Orosfaia 
(reabilit.)-12.600 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

155 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Modernizare 
drumuri princ. Com. Sant judetul 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
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0 1 2 3 4 
Bistrita-Nasaud  300 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

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

156 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
DC 16 Herina-Tonciu judetul 
Bistrita-Nasaud -2.900 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

157 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
drum comunal 38 A Tarlisua – 
Sendroaia- judetul Bistrita-Nasaud 
2.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

158 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
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0 1 2 3 4 
realizarea obiectivului Reabilitare 
drum comunal 38 B – Tarlisua- 
Oarzina- judetul Bistrita-Nasaud 
1.000.mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

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

159 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
drum 507 comunal 38 C Tarlisua-
Racatesu- judetul Bistrita-Nasaud 
1.000.mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

160 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
drum comunal 38 D Agries-Moliset 
– judetul Bistrita-Nasaud – 2.500 mii 
lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat 
 

161 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului DC 27 A 
Chirales-Tigau-Saniacob, judetul 
Bistrita-Nasaud -1.700 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

162 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
drum comunal 16 Sângeorzu Nou-
Bungard judeţul Bistrita-Nasaud  -
11.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

163 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Modernizare 
în asfaltare drum com. Monor-Gledin 
DC 13 judetul Bistrita-Nasaud  -500 
mii lei 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

164 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Modernizare 
drum communal DC 33 Mintiu-Taur 
judetul Bistrita-Nasaud  -45.000 mii 
lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

165 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor  pentru 
realizarea obiectivului Modernizare 
drum comunal 40 B Nimigea de Jos-
Nimigea de Sus judetul Bistrita-
Nasaud -25.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

166 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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drum comunal DC 6 B Rusu 
Bargaului-Valea Poienii judetul 
Bistrita-Nasaud  -11.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

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

167 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
DC 12 A Rustior-Lunca- judetul 
Bistrita-Nasaud 9.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

168 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Reabilitare 
drum comunal DC 11 DJ 173-Ardan 
judetul Bistrita-Nasaud -8.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

169 Anexa 3/24 Se propune suplimentarea bugetului Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este Membrii celor două comisii, 
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 Ministerului Transporturilor pentru 

realizarea obiectivului Reabilitare 
DC 2 E Rebra-Valea Lunga judetul 
Bistrita-Nasaud 8.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

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

170 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Punte 
pietonala str. Petru Maior, mun. 
Bistrita judetul Bistrita- Nasaud 500 
mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

171 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Amenajare în 
modernizare str. Slatinitei de la Km. 
0+367 la Km 5+172 , mun. Bistrita 
judetul Bistrita-Nasaud -3.000 mii lei 
– 3.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

172 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Amenajare în 
modernizare str. Ghinzii de la Km. 
1+887 la Km 5+698 judetul Bistrita-
Nasaud 2.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

173 Anexa 3/24 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor pentru 
realizarea obiectivului Amenajare 
legatura din str. Libertatii spre zona 
Zavoaie, inclusiv construirea podului 
Berariei peste raul Bistrita judetul 
Bistrita-Nasaud 1.000 mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Infrastructura judeţului Bistriţa-Năsăud este 
una precară, fiind situată pe ultimele locuri la 
nivel naţional. Suma propusă pentru 
suplimentarea bugetului în alocarea pe obiectiv 
este necesară în îmbunătăţirea nivelului de trai 
în această comunitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

174 Anexa 3/24 
 

Se propune modificarea Anexei 3/24 
astfel: „La intersectia intre DN 1C 
(Dej-Baia Mare) si DN 17 (Dej –
DNc Bistrita) se va introduce un sens 
giratoriu”. Valoarea proiectului: 500 

Introducerea unui sens giratoriu intre DN 
1C(Dej-Baia Mare) si DN 17 (Dej – DNc- 
Bistrita) va contribui la fluidizarea traficului 
zonal si la eliminarea unor posibile blocaje in 
cadrul intersectiei. Nu sunt susţinute pentru că 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
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mii lei 
 
Dep.Ioan Oltean-PDL 
Sen.Daniel Cristian Florian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

alocarea de fonduri suplimentare implică 
creşterea  
deficitului bugetar.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor, titlul II – Bunuri şi Servicii 

 

finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

175 Anexa 3/24  Se solicita alocarea sumei de 64000 
mii lei SC CFR Calatori necesara 
compensarii datoriilor fata de SC 
Reparatii Locomotive SA cu 
datoriile acesteia fata de bugetul 
statului  
 
Dep.Gheorghe Ialomiţianu-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

SC Reparatii Locomotive SA Brasov este in 
imposibilitate de a îşi mai desfasura activitatea 
datorita neachitarii lucrarilor de reparatii 
locomotive de catre SC CFR Calatori.   

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

176  Anexa 3-24 
Grupa/Titlul 51, 
Titlul VI – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei 
publice, 
art. 02 – Transferuri de 
capital, 
alin. 13 – Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
 

Suplimentarea bugetului cu 1000 de 
mii de lei pentru intocmirea Studiului 
de Fezabilitate si Proiectul Tehnic 
pentru centura de nord a 
municipiului Braila. 
 
Dep.Nistor Marioara-PP-DD 
Grup Parlamentar Camera 
Deputatilor PP-DD 
 
 

Acest amendament are in vedere dirijarea 
traficului greu in afara orasului Braila si 
stoparea tasarilor de teren si deteriorarea 
locuintelor aferente strazilor pe care se face 
acum circulatia autovehiculelor de tonaj mare. 
 
Sursa de finantare:  fondul de rezerva al 
Guvernului. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

177 Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 
Transporturi, grupa/titlu 70-

Alocarea sumei de 40.000 mii lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a drumurilor 

In vederea realizarii unui transport rutier 
modern in conditii de siguranta si confort al 
utilizatorului, cu respectarea normelor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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71/01 
 
 

nationale  care strabat Municipiul 
Iasi (DN 24 si DN 28) 
 
Dep.Tudor Ciuhodaru-PP-DD 

europene de protectie a mediului, este necesar a 
fi demarate lucrari  de modernizare integrala a 
drumurilor nationale  care strabat Municipiul 
Iasi (DN 24 si DN 28) Alocarea acestor fonduri 
va duce la o dezvoltare a infrastructurii rutiere 
absolut necesara judetului Iasi si zonei 
Moldovei. 
 
Sursa de finantare:bugetul ministerului 
 

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

178 Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 
Transporturi, grupa/titlu 70-
71/01 
 
 

Alocarea sumei de 80.000 mii lei 
pentru dezvoltarea si  modernizarea 
aeroportului din Iasi. 
 
Dep.Tudor Ciuhodaru-PP-DD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este necesar ca Judetul Iasi sa aiba un aeroport 
international modernizat  la standarde 
occidentale. La aeroportul din Iasi sunt 
necesare lucrari urgente de modernizare la 
aerogara si extindere a  pistei. Actuala pista 
este betonata si are 1.800 de metri lungime si 
30 de metri latime. Modernizarea aerogarii: 
16.000 de metri patrati pentru fluxurile de 
pasageri si utilitati si 12.000 de metri patrati la 
subsoluri, pentru benzile de bagaje; realizarea 
unui terminal cargo pentru preluarea zilnica a 
200 de tone de marfuri; depozit de carburanti 
cu o capacitate de 500 de tone; 
In prezent finantarea se asigura din venituri 
proprii ale Consiliului Judetean Iasi  si din 
alocatii din bugetul propriu al judetului, fiind 
prin urmare, insuficienta. Se impune ca aceste 
cheltuieli de modernizare sa fie sustinute de la 
bugetul de stat. Alocarea de fonduri 
modernizarii aeroportului din Iasi  va duce la 
sprijinirea dezvoltarii regionale si intarirea 
cooperarii transfrontaliere, transnationale si 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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interregionale. 
 
Sursa de finantare :  bugetul ministerului. 
 

179 Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 
Transporturi, grupa/titlu 70-
71/01 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 10.000 
mii lei pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a drumurilor 
nationale care strabat Municipiul 
Barlad   
 
Dep.Tudor Ciuhodaru-PP-DD 

In vederea realizarii unui transport rutier 
modern in conditii de siguranta si confort al 
utilizatorului cu respectarea normelor europene 
de protectie a mediului este necesar a fi 
demarate lucrari  de modernizare integrala a 
drumurilor nationale  care strabat Municipiul 
Barlad. 
Alocarea acestor fonduri va duce la o 
dezvoltare a infrastructurii rutiere absolut 
necesara judetului Vaslui si zonei Moldovei. 
In vederea realizarii unui transport rutier 
modern care sa reduca traficul greu prin 
localitate. 
Evitarea strangularii traficului rutier prin 
localitate. 
Respectarea normelor europene de protectie a 
mediului. 
Posibilitatea modernizarii infrastructurii pe 
rutele existente pentru transportulvehiculelor cu 
tonaj mare. 
Reducerea impactului asupra cladirilor a 
mijloacelor de transport cu tonaj mare. 
Evitarea accidentelor rutiere ,creand siguranta 
si confortul barladenilor. 
In vederea realizarii unui transport rutier 
modern care sa reduca traficul greu prin 
localitate. 
Evitarea strangularii traficului rutier prin 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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localitate. 
Respectarea normelor europene de protectie a 
mediului. 
Posibilitatea modernizarii infrastructurii pe 
rutele existente pentru transportulvehiculelor cu 
tonaj mare. 
Reducerea impactului asupra cladirilor a 
mijloacelor de transport cu tonaj mare 
Evitarea accidentelor rutiere, creand siguranta 
si confortul barladenilor. 
 
Sursa de finantare:sume defalcate din TVA. 
 

180 Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 -
TRANSPORTURI 
 
 
 

Alocarea sumei de 999 mii lei pentru 
finantarea lucrărilor de modernizare 
integrala a drumului DJ104D  
 
Dep.Puşcaş Iacob-PP-DD 
 

În vederea realizării transportului rutier modern 
în condiţii de siguranţă şi confort al 
cetăţeanului sunt necesare lucrări de 
modernizare integrală a drumului DJ104D. 
 
Sursa de finantare: sume alocate din bugetul 
de stat: capitolul 6101 – Ordine publica si 
siguranta naţională , grupa /titlul 01- cheltuieli 
curente. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

181 Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 -
TRANSPORTURI 
 

Alocarea sumei de 11.000 mii lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a drumului 
DJ105  
 
Dep.Puşcaş Iacob-PP-DD 
 

În vederea realizării unui transport rutier 
modern in conditii de siguranta si confort al 
cetăţeanului sunt necesare lucrări de 
modernizare integrală a drumului DJ105. 
 
Sursa de finantare:sume alocate din bugetul 
de stat: capitolul 6101 –Ordine publica si 
siguranta nationala , grupa /titlul 01- cheltuieli 
curente. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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182 Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 -
TRANSPORTURI 
 

Alocarea sumei de 11.000 mii lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a drumului 
DJ106  
 
Dep.Puşcaş Iacob-PP-DD 
 

În vederea realizării unui transport rutier 
modern in conditii de siguranta si confort al 
cetăţeanului sunt necesare lucrări de 
modernizare integrală a drumului DJ106. 
 
Sursa de finantare:sume alocate din bugetul 
de stat: capitolul 6101 –Ordine publica si 
siguranta nationala , grupa /titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

183 Anexa nr. 3/24 
Capitolul 84.01 -
TRANSPORTURI 
 

Alocarea sumei de 24.000 mii lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a drumului 
DJ141 Bârghiş-Mediaş  
 
Dep.Puşcaş Iacob-PP-DD 
 

În vederea realizrii unui transport rutier modern 
in conditii de siguranta si confort al 
cetăţeanului sunt necesare lucrări de 
modernizare integrală a drumului DJ141. 
 
Sursa de finantare:sume alocate din bugetul 
de stat: capitolul 6101 –Ordine publica si 
siguranta nationala , grupa /titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

184 Anexa nr. 3/24 
capitolul 84.01 -
TRANSPORTURI 
 

Alocarea sumei de 20.000 mii lei 
pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a drumului 
DJ106B Ocna Sibiului-Ţapu  
 
Dep.Puşcaş Iacob-PP-DD 
 

În vederea realizării unui transport rutier 
modern in conditii de siguranta si confort al 
cetăţeanului sunt necesare lucrări de 
modernizare integrală a drumului DJ106B. 
 
Sursa de finantare:sume alocate din bugetul 
de stat: capitolul 6101 –Ordine publica si 
siguranta nationala , grupa /titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

185 Anexa nr. 3/24 Alocarea sumei de 20.000.000 lei În vederea realizării unui transport rutier Membrii celor două comisii, 
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capitolul 84.01 -
TRANSPORTURI 
 

pentru finantarea lucrarilor de 
modernizare integrala a drumului 
DJ141B. 
 
Dep.Puşcaş Iacob-PP-DD 
 

modern in conditii de siguranta si confort al 
cetăţeanului sunt necesare lucrări de 
modernizare integrală a drumului DJ141B. 
 
Sursa de finantare:sume alocate din bugetul 
de stat: capitolul 6101 –Ordine publica si 
siguranta nationala , grupa /titlul 01-cheltuieli 
curente. 
 
 

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

186 Anexa 3/24/23 - Capitol 
bugetar 8401 Transporturi, 
cod 56.01 

Din suma prevăzută, se propune 
alocarea a 10.000 mii lei pentru co-
finantare în cadrul programului din 
Fondul European de Dezvoltare 
Regionala) cap 8401,grupa 56, art 
01, pentru ridicarealiniei de cale 
ferată pe estacadă în municipiul 
Timişoara, jud. Timiş. 
 
Dep.Adrian Nicolae Diaconu–PP-
DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

Îmbunătăţirea traficului pe cale ferată pentru 
locuitorii din municipiul Timişoara. Valoare 
totală proiect: 2 500 000 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

187 Anexa 3/24 Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 100 mii lei pentru finanţarea 
lucrărilor de construire a centurii de 
ocolire a oraşului Făget, judeţul 
Timiş. 
 
Dep.Adrian Nicolae Diaconu–PP-

Devierea traficului greu pe o centură ocolitoare 
ar elimina pericol de dărâmare a caselor de 
locuit vechi din oraşul Făget. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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DD 
Grupul Parlamentar PP-DD – 
Camera Deputaţilor 
 

188 Anexa 3/24/02/ Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului 
Transporturilor  
cu suma de 49, 29 mil euro pentru 
AEROPORTUL INTERNAŢIONAL 
IAŞI, strada Aeroportului, nr. 1,  
loc. Iaşi, jud. Iaşi. 
 
Dep.Daniel Oajdea–PP-DD 
Grupul Parlamentar PP-DD –
Camera Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea amendamentului  pentru 
finanţarea lucrărilor de amenajare şi 
modernizare a acestui obiectiv de investiţii. 
Investiţia constă în construirea unei piste noi de 
2400 m lungime şi 60 lăţime (inclusiv 
acostamente)- cod operare 4D; 
Cale de rulare acces platformă extinsă; 
Extindere platformă de îmbarcare / debarcare în 
zona terminalelor existente; 
Sistem de balizaj luminos pentru categoria II de 
operare -OACI; 
Sistem de iluminat platformă, uzina electrică, 
împrejmuire incintă.  
 
Sursa de finantare:  sume alocate din bugetul 
de stat, Anexa 3/24/02/– Ministerul 
Transporturilor. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

189 Anexa 3/24 
 

Se propune majorarea bugetului Min. 
Transporturilor cu suma de 800 mii 
lei pentru obiectivul Reabilitare 
Gara CFR Municipiul Petrosani 
Jud.Hunedoara 
 
Dep. Monica Iacob Ridzi-PP-DD 
Grup Parlamentar PP-DD 
 

Cladirea este intr-o stare avansata de degradare 
punând in pericol viata calatorilor care 
tranziteaza  orasul. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

190 Anexa 3/24  Se propune alocarea sumei de Decongestionarea transportului local în Membrii celor două comisii, 
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 5.000.000 lei pentru proiectarea şi 

execuţia obiectivului „Centură 
ocolitoare Municipiul Slatina” 
 
Sen.Darius-Bogdan Vâlcov-PSD 
 

municipiul Slatina. 
 
Sursa de finanţare: redistribuire in cadrul 
ministerului din bugetul alocat 

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

191 Anexa 3/24 Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 13.100 mii lei,  la pozitia“ 
transfer între adminitraţii publice 
” pentru realizarea unor lucrari de 
modernizare la RA Aeroport “Delta 
Dunarii” Tulcea 
 
Sen.Trifon Belacurencu-PSD 

O problemă importantă pentru judeţul Tulcea, 
în speţă a Consiliul Judeţean Tulcea, este 
finanţarea RA Aeroprt Delta Dunării, care 
din anul 1998, a fost transferat sub autoritatea 
şi în  finanţarea Consiliului Judeţean Tulcea, 
asigurând din surse proprii cheltuielile de 
funcţionare şi pentru investiţii. 
Consiliul Judeţean Tulcea alocă anual sume 
pentru funcţionarea aeroportului, precum şi 
pentru investiţii, realizând depozit de 
combustibil, împrejmuirea aeroportului, dotări 
specifice, dar insuficiente pentru aducerea 
aeroportului la nivelul de moderrnizare impus 
de normele europene.    
Întrucat veniturile judeţului sunt limitate, se 
solicită ca din bugetul Ministerului 
Transporturilor sa se repartizeze  prin “ 
transfer între adminitraţii publice,” suma de 
13.100 mii lei pentru realizarea investiţiilor 
necesare modernizarii Aeroportului  Tulcea, 
si anume: 
- Continuare lucrare extindere platformă de 
îmbarcare debarcare cu 170/70 m.-sud , lucrare 
sistată în anul 2008 şi nefinalizată din lipsă de 
fonduri;  necesar 3.600 mii lei;   
-PT + DE  Modernizarea suprafeţelor de 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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mişcare la Aeroportul “ Delta Dunării” Tulcea, 
necesar 2.500 mii lei;  
-Reconversie funcţională a unei clădiri 
existente, amenajare de spaţii şi utilităţi 
necesare pentru punctul de trecere a frontierei 
de stat (HG 1027/2009), necesar 2.100 mii lei;  
-Utilaj dezăpezire şi întreţinere suprafeţe de 
mişcare, necesar 2.700 mii lei;   
-Grup tehnic şi  PSI, necesar 2.200 mii lei. 
 
 

192 Anexa 3/24/23 Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 4.500 mii  lei pentru intocmirea 
documentatiei de executie a podului 
rutier peste Dunare intre Măcin (jud. 
Tulcea) si Braila.  
 
Sen.Trifon Belacurencu-PSD 

Realizarea acestui pod este un deziderat al 
locuitorilor din jud. Tulcea şi din Dobrogea de 
20 de ani. Realizarea acestui pod va crea 
oportunităţi de dezvoltare economică a întregii 
regiuni. Podul va crea o legătură rutieră mult 
mai bună între Dobrogea şi Moldova şi va crea 
posibilitatea transportului mărfurilor între 
portul Constanţa şi regiunea Moldovei pe o rută 
rutieră mult mai scurtă. Mai mult, acest pod va 
stimula relaţiile economice cu Republica 
Moldova. 
 
Sursa de finantare: redistribuire in cadrul 
ministerului din bugetul alocat 
 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

193 Anexa 3/24/02 Capitolul 
8401/ Grupa 40/TITLUL IV 
SUBVENTII 

Se suplimentează cu 500 mii lei 
suma prevazută  la TITLUL  IV 
SUBVENŢII, pentru transportul 
pasagerilor cu navele, în zonele 
izolate din Delta Dunării . 

Subvenţia este necesară pentru asigurarea 
condiţiilor ca navele de transport pasageri spre 
şi dinspre oraşul Sulina să poată circula zilnic 
şi nu în anumite zile din săptămână cum se 
întâmplă în prezent. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
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Sen.Trifon Belacurencu-PSD 

 
Sursa de finanţare:  Bugetul Ministerului 
Transporturilor , subvenţii 
 

finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

194 Anexa 3/24  
cap. 5000 

Din suma prevăzută se alocă 40 de 
milioane de euro pentru realizarea 
investiţiei Dezvoltarea şi 
Modernizarea Aeroportului 
Internaţional Iaşi 
 
Sen.Agrigoroaei Ionel-PP-DD 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Modernizarea Aeroportului Iaşi este o investiţie 
vitală, de prioritate maximă pentru judeţul Iaşi 
şi pentru toată zona de Dezvoltare Nord Est. În 
prezent, la Iaşi nu pot ateriza decât aeronave de 
capacitate mică iar cursele sunt limitate. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri Guvernamentale 

 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

195 Anexa nr.3/24/02  
Capitol 5001 / Grupa/titlu / 
55 / Titlul VII Alte 
transferuri / Articol 01 A 
Transferuri interne / Alineat 
29 Reparaţii curente 
aferente infrastructurii 
feroviare publice 
 

Reabilitarea staţiilor de cale ferată, 
situate în Centrul Vechi şi cartierul 
Bărbăteni, din municipiul Lupeni, 
judeţul Hunedoara, în valoare de 
1.000 mii lei. 
Autor:  
 
Sen.Haralambie Vochiţoiu-PP-DD 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului întrucât 
aceste obiective se află într-o stare avansată de 
degradare. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

196 Anexa nr.3/24/02  
Capitol 5001 / Grupa/titlu / 
55 / Titlul VII Alte 
transferuri 
 

Continuarea lucrărilor la DN 66A, 
Câmpu lui Neag – Herculane, din 
oraşul Uricani, judeţul Hunedoara în 
valoare de 950.000 mii lei. 
 
Sen.Haralambie Vochiţoiu-PP-DD 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
continuarea lucrărilor de investiţii deoarece a 
mai rămas un tronson de 19 km de mare 
dificultate prin care se face legătura între 
Uricani şi Herculane, deschiderea Văii Jiului 
către zona de vest a ţării şi dezvoltare 
economică . 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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197 Anexa nr.3/24/02  
Capitol 5001 / Grupa/titlu / 
55 / Titlul VII Alte 
transferuri / Articol 01 A 
Transferuri interne / Alineat 
29 Reparaţii curente 
aferente infrastructurii 
feroviare publice 

Reabilitarea staţie de cale ferată, din 
municipiul Petroşani, judeţul 
Hunedoara, în valoare de 6.000 mii 
lei. 
 
Sen.Haralambie Vochiţoiu-PP-DD 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului întrucât 
acest obiectiv se află într-o stare avansată de 
degradare. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

198 Anexa 3/24  
cap. 5000 

Din suma prevăzută se alocă 40 de 
milioane de euro pentru realizarea 
investiţiei Autostrada Iasi-Tg Mures 
 
Sen.Agrigoroaei Ionel-PP-DD 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 
 

Realizearea autostrazii o investiţie vitală, de 
prioritate maximă pentru judeţul Iaşi şi pentru 
toată zona de Dezvoltare Nord Est.  
 
Sursa de finanţare: Fonduri Guvernamentale 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

199 Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru   proiectul  
Centrura ocolitoare a municipiului 
Cluj Napoca, tronsonul Calea Turzii 
– Borhanci şi Tronsonul Calea Turzii 
– Mănăştur (Centura ocolitoare Sud 
Cluj Napoca) 
 
Sen.László Attila-UDMR 
Sen.Alexandru Végh-UDMR 
Dep. Erdei D. István-UDMR 
 

Pentru  finalizarea infrastructurii ocolitoare a 
municipiului Cluj Napoca, este imperios 
necesar să se finalizeze şi aceste 2 tronsoane 
restante din varianta ocolitoare Sud, astfel încât 
să potă fi eliminat din oraş traficul greu şi cel 
de tranzit, care produc deteriorarea majoră a 
străzilor internea căror valoare şi frecvenţă în 
reparaţii sunt foarte costisitoare pentru  
municipiul Cluj Napoca. 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 5001/grupa51/art.01/alin 01 cu 
suma de 100.000 mii lei 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Sursa de finantare:Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 

200 Anexa nr.3/24/07  Anexa nr.3/24/07 Ministerul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Anexa nr.3/24/07 cu 
suma de 100.000 mii lei pentru 
expropriere pentru cauza de utilitate 
publică. 
 
Sen.Rogojan Mihai Ciprian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului în 
vederea realizării obiectivului de utilitate 
publică şi realizarea proiectului tehnic, pentru 
DRUM EXPRES, Baia Mare-Satu Mare-Vaja. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

201 Anexa nr.3/24/26  
 

Se propune la bugetul Ministerului 
Transporturilor, Cod Ordonator 24 
13633330 Program 669 – 
Dezvoltarea infrastructurii de 
transport rutier introducerea unui 
proiect nou „Proiect: Construcţie 
drum centura Baia Mare, în 
valoare totală de 8.490.120 euro , 
din care: alocare bugetară 2009: 
1.490.120 euro. 
credite de angajament: 1.490.000 
euro 
credite bugetare: 1.490.000 euro 
estimare 2010: 3.000.000 euro si 
estimare 2011: 4.000.000 euro” 
 
Sen.Rogojan Mihai Ciprian-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 

Considerăm prioritară promovarea acestui 
obiectiv de investiţii, care ar asigura siguranţa 
circulaţiei şi eliminarea unor grave evenimente 
şi, nu în ultimul rând, devierea traficului greu 
de tranzit din municipiu în condiţii de 
siguranţă, cu urmări directe asupra factorilor de 
mediu şi a confortului cetăţenilor. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 



85 
 

0 1 2 3 4 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

202 Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
540.000 mii lei pentru  proiectul 
Pistă de decolare – aterizare de 
3.500 M la Aeroportul 
Internaţional Cluj Napoca 
 
Sen.Alin Tişe-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 
 

In acest moment este aproape finalizată 
construcţia primei părţi a pistei – 2.100 m, şi 
este necesară continuarea lucrărilor până la 
lungimea totală de 3.500 m, astfel încât 
aeroportul să poată deservi toate tipurile de 
aeronave. 
 
Sursa de finanţare:Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

203 Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
670.000 mii lei pentru  continuarea 
lucrărilor la Autostrada 
Transilvania -  tronsonul  Cluj 
Vest - Mihăieşti (24 km) 
 
Sen.Alin Tişe-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Lungime: 24 km Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 148,9 milioane euro 
Proiectant: Iptana Search Corporation 
Consultant: Egis Constructor: Bechtel & 
ENKA Termen începere: 2011 Termen estimat 
finalizare: 2012 Perioadă garanţie: 24 luni 
Stadiul actual: proiect aprobat 
 
Sursa de finanţare:Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

204 Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
3.300.000 mii lei pentru  continuarea 
lucrărilor la Autostrada 
 Transilvania -   tronsonul 
Mihăieşti - Suplacu de Barcău si 
tronsonul Suplacu de Barcău – 
Borş 
 

Secţiunea Suplacu de Barcău – Borş  
Lungime: 64,5 km Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 245,3 milioane euro 
Proiectant: Bechtel, Iptana Consultant: Egis 
Constructor: Bechtel & ENKA Lucrări artă: 45 
Termen începere: 2004 Termen estimat 
finalizare: decembrie 2013 Perioadă garanţie: 
30 luni Stadiu actual: realizat 47,2% 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Sen.Alin Tişe-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat.  

Tronsonul Mihăieşti - Suplacu de Barcău 
Lungime: 76 km Finanţare: bugetul de stat 
Valoare estimată: 488,5 milioane euro 
Proiectant: Iptana Consultant: Egis 
Constructor: Bechtel & ENKA Termen 
începere: 2011 Termen estimat finalizare: 2013 
Perioadă garanţie: 24 luni Stadiul actual: 
proiectare în curs de realizare 
 
Sursa de finanţare:Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

205 Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 

Se propune alocarea sumei de 
100.000 mii lei pentru  proiectul  
Centrura ocolitoare a municipiului 
Cluj Napoca, tronsonul Calea 
Turzii – Borhanci şi Tronsonul 
Calea Turzii – Mănăştur (Centura 
ocolitoare Sud Cluj Napoca) 
 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

Pentru  finalizarea infrastructurii ocolitoare a 
municipiului Cluj Napoca, este imperios 
necesar să se finalizeze şi aceste 2 tronsoane 
restante din varianta ocolitoare Sud, astfel încât 
să poată fi eliminat din oraş traficul greu şi cel 
de tranzit, care produc deteriorarea majoră a 
străzilor interne a căror valoare şi frecvenţă în 
reparaţii sunt foarte costisitoare pentru  
municipiul Cluj Napoca. 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 5001/grupa51/art.01/alin 01 cu 
suma de 100.000 mii lei 
 
Sursa de finanţare:Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

206 Anexa 3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01   
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor la 
Anexa 3/24/02/cap 

Se solicită admiterea amendamentului pentru  
asigurarea finanţării de la bugetul de stat în 
vederea reconstruirii podului peste râul Arieş 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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5001/grupa51/art.01/alin 01  cu 
suma de 1.800 mii lei pentru  
realizare obiectiv:  
Pod peste râul Arieş pe DN15 
Municipiul Turda, Judeţul Cluj 
 
Sen.Alin Tişe-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 

pe DN15. Podul existent prezintă probleme 
grave de siguranţa în exploatare, traficul fiind 
restricţionat pe o singura banda. Cea mai 
recenta expertiza recomanda închiderea 
traficului, ceea ce ar duce la grave perturbări 
ale circulaţiei pe DN15 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 5001/grupa51/art.01/alin 01 cu 
suma de 1.800 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

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

207 Anexa 3/24/01 Realizarea şoselei de centură a 
municipiului Huşi şi a municipiului 
Bârlad. 
 
Sen.Dan Mihai Marian-PDL 
Dep.Vizitiu Sergiu Constantin-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

208 Anexa 3/24/01 Reabilitare drum european E581, 
respectiv 7,2 km, drum care 
tranzitează mun. Bârlad, judeţul 
Vaslui . 
Sen.Dan Mihai Marian-PDL 
Dep.Vizitiu Sergiu Constantin-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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209 Anexa  3/24 

840106 Transport aerian  
 Propuneri 2013: ..162.012  
mii lei 

Se propune alocarea sumei de 
540.000 mii lei pentru  proiectul 
Pistă de decolare – aterizare de 3.500 
M la Aeroportul Internaţional Cluj-
Napoca 
 
Sen.László Attil- UDMR 
Sen.Alexandru Végh-UDMR 
Dep.Erdei D. István-UDMR 
 
 

In acest moment este aproape finalizata 
constructia primei parti a pistei – 2.100 m, si 
este necesara continuarea lucrarilor pana la 
lungimea totala de 3.500 m, astfel incat 
aeroportul sa poata deservi tote tipurile de 
aeronave. 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma de 
540.000 mii lei 
 
Sursa de finantare:Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

210 Anexa nr. 3/24/02  Suplimentarea bugetului Anexei 3/13 
Secretariatul General al Guvernului 
pentru reabilitarea drumului 
european E581, respectiv 7,2 km, 
drum care tranzitează, mun. Bârlad, 
judeţul Vaslui cu suma de 4000 mii 
lei.  
 
Sen.Dan Mihai Marian-PDL 
Dep.Vizitiu Sergiu Constantin-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

211 Anexa nr. 3/24/02  Modernizare DN 76 Oradea-Deva, 
valoare 180.000 mii lei, sursa de 
finanţare de la bugetul de stat. 
 
Sen.Ghilea Găvrilă-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv cu impact social major. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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212 Anexa nr. 3/24/02  Modernizare DN 75 Lunca-Turda, 
valoare 70.000 mii lei 
 
Sen.Ghilea Găvrilă-PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Obiectiv cu impact social major. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară aflat la dispoziţia Guvernului 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

213 Anexa 3/24/02/ 
cap 5001/grupa51/ 
art.01/alin 01   
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor la 
Anexa 3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01  cu suma 
de 1.800 mii lei pentru  realizare 
obiectiv:  
Pod peste râul Arieş pe DN15 
Municipiul Turda,  Judeţul Cluj 
 
Sen.Alin Tişe/PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat. 
 

Se solicită admiterea amendamentului pentru  
asigurarea finanţării de la bugetul de stat în 
vederea reconstruirii podului peste râul Arieş 
pe DN15. Podul existent prezintă probleme 
grave de siguranţa în exploatare, traficul fiind 
restricţionat pe o singura banda. Cea mai 
recenta expertiza recomanda închiderea 
traficului, ceea ce ar duce la grave perturbări 
ale circulaţiei pe DN15 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor la Anexa  
3/24/02/cap 5001/grupa51/art.01/alin 01 cu 
suma de 1.800 mii lei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

214 Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 
 
 

Se propune alocarea sumei de 
540.000 mii lei pentru  proiectul 
Pistă de decolare – aterizare de 3.500 
M la Aeroportul Internaţional Cluj 
Napoca 
 
Sen.Alin Tişe/PDL 

In acest moment este aproape finalizată 
construcţia primei părţi a pistei – 2.100 m, şi 
este necesară continuarea lucrărilor până la 
lungimea totală de 3.500 m, astfel încât 
aeroportul să poată deservi toate tipurile de 
aeronave. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare:Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Guvernului 

215 Anexa nr.3/24/07  
 

Anexa nr.3/24/07 Ministerul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Anexa nr.3/24/07 cu 
suma de 100.000 mii lei pentru 
expropriere pentru cauza de utilitate 
publică. 
 
Sen.Rogojan Mihai Ciprian-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat.  
 

Se solicită admiterea amendamentului în 
vederea realizării obiectivului de utilitate 
publică şi realizarea proiectului tehnic, pentru 
DRUM EXPRES, Baia Mare-Satu Mare-Vaja. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

216 Anexa nr. 3/24 
Ministerul     
Transporturilor      
 

Infrastructură      rutieră      locală, 
valoare 419 mii lei – diferenţa de 
asigurare până la finalizare.  
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Pentru asigurarea condiţiilor normale de 
trafic. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

217 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  
- Grupa/Titlul 51, Titlul   
VI   –   Transferuri    între 
unităţi ale administraţiei 
publice: 
 

Din   suma   prevăzută   se   alocă 
suma  de     1116  mii  lei  pentru 
finanţarea  obiectivului     DN  2G- 
Troita  Motei  Doru  –  1,193  km 
Com Scorteni Jud Bacau  
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Sumele sunt necesare pentru imbunatăţirea  
infrastructurii rutiere la nivelul judetului 
Bacau.  
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

218 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Din   suma   prevăzută   se   alocă 
suma de   1300 mii lei pentru 

Sumele sunt necesare pentru imbunatăţirea  
infrastructurii rutiere la nivelul judetului 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
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- Grupa/Titlul 51, Titlul   
VI   –   Transferuri    între 
unităţi ale administraţiei 
publice: 
 

finanţarea obiectivului   DN 2G 
Ceasar Gheorghe – 1,2 km Com 
Scorteni Jud Bacau 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

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

219 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul     
Transporturilor      

Reabilitare DN 11A si consolidare 
pod   peste   râul   Trotus,   mun. 
Oneşti, jud. Bacău – 183.610 mii 
lei 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

220 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul     
Transporturilor     

Reabilitare   străzi   oras   Buhuşi, 
jud. Bacău – 6.520 mii lei  
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

221 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul     
Transporturilor      

Regularizare       afluenti      pârâu 
Slanic, oraş Slănic Moldova, jud. 
Bacău – 5.102 mii lei  
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

222 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul     

Modernizare      drumuri      locale, 
com.Caiuti,     sate    Vrinceni     si 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
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Transporturilor      Heltiu, jud. Bacau – 8.927 mii lei  

 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

finanţării investiţiilor strategice 
 

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

223 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul     
Transporturilor      

Modernizare drumuri locale, com. 
Buciumi,  jud. Bacau  – 3.301  mii 
lei 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

224 Anexa nr. 3/24 /02 
Ministerul     
Transporturilor      

Modernizare   drumuri  comunale, 
com. Stefan cel Mare, jud. Bacau 
5.056 mii lei 

 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

225 Anexa nr. 3/24/ 02 
Ministerul     
Transporturilor      

Reparatii pod calamitat peste râul 
Trotus, com. Tirgu Trotuş, jud. 
Bacau – 6.000 lei 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

226 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea bugetului 
MTI cu suma de 200 mii lei 
necesara demararii lucrarilor de 
reparatii a podului de peste raul 

Podul este vechi si  puternic afectat de 
inundatii ,cu degradari majore in structura sa 
si pune in pericol siguranta circulatiei si a sa 
insasi.Cu toate acestea nu au fost realizate 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
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Bistrita situat pe DN 15,Km 358-
362, in localitatea 
Garleni,jud.Bacau.Mentionez ca 
pentru acest pod exista studiu de 
fezabilitate dina nul 2005. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

niciodata lucrari de reaparatii.Traficul este 
ingreunat in zona,sunt restrictii de 
viteza,deviatii de traseu si costuri 
suplimentare pentru agentii economici. 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
  

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

227 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea 
bugetului MTI cu suma de 365 
400 mii lei necesara demararii 
lucrarilor de executie pentru 
VARIANTA OCOLITOARE A 
MUNICIPILUI BACAU. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Se solicita introducerea in lista de investitii a 
Campaniei Nationale de Autostrazi si 
Drumuri Nationale din cadrul Ministerului 
Transporturilor  
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

228 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea bugetului 
MTI cu suma de 200 mii lei 
necesara demararii lucrarilor de 
reparatii a podului de peste raul 
Bistrita situat pe DN 15,Km 358-
362,in localitatea 
Garleni,jud.Bacau.Mentionez ca 
pentru acest pod exista studiu de 
fezabilitate dina nul 2005. 
 
 
Grupurile parlamentare PDL din 

Podul este vechi si  puternic afectat de 
inundatii ,cu.degradari majore in structura sa 
si pune in pericol siguranta circulatiei si a sa 
insasi.Cu toate acestea nu au fost realizate 
niciodata lucrari de reaparatii.Traficul este 
ingreunat in zona,sunt restrictii de 
viteza,deviatii de traseu si 
costuri suplimentare pentru agentii 
economici. 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

229 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea bugetului 
MT cu suma de 365.400 mii lei 
necesara demararii lucrarilor de 
executie pentru VARIANTA 
OCOLITOARE A MUNICIPILUI 
BACAU. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 
 

Se solicita introducerea in lista de investitii 
a Campaniei Nationale de Autostrazi si 
Drumuri Nationale din cadrul Ministerului 
Transporturilor. 
 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

230 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, cu suma de 183616 
mii lei pentru reabilitare DN11 A şi 
DN11 şi consolidare  pod  peste  raul 
Trotus,  mun.  Oneşti,  judeţul 
Bacău. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

231 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor  , cu 
suma  de 2150  mii lei  pentru 
refacere  dig  de  protectie  şi 
aparare mal stang raul Trotus şi raul 
Oituz, mun. Oneşti judeţul Bacău. 
 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

232 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor , cu 
suma  de 6521  mii lei  pentru 
reabilitare strada A.I Cuza, 
Voioaga, Mircea Voievod, oraş 
Buhuş, judeţul Bacău. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

233 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  
Transferuri intre unitati ale 
administratiei  publice 

Se suplimenteaza bugetul 
Ministerului cu suma de  1.837.000 
mii pentru finantarea obiectivului 
pasaj denivelat pe centura ocolitoare 
Arad (DN7, km 540+248) peste Cale 
Ferata Arad Bucuresti 
 
Dep. Eusebiu Pistru-PDL 
Dep.Claudia Boghicevici-PDL 
Sen.Traian Igaş-PDL 
Sen. Mihai Razvan Ungureanu-Forţa 
Civică 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Investitie in curs. Suma de 1.837.000 mii lei  
reprezinta obligatiile de plata pentru lucrarea 
facuta si neplatita, cat si pentru Investitie in 
curs Suma de 43.889.000 mii lei   
Este o investitie de importanță majoră pentru 
traficul rutier pe coridorul IV Paneuropean, 
 blocata în prezent, situația creând probleme 
deosebite în circulația rutieră pe raza 
municipiului Arad. Lucrările au fost sistate în 
vara anului trecut, în ciuda solicitărilor 
primăriei de a continua această investiţie. 
Solicităm susținerea alocărilor bugetare pentru 
redeschiderea șantierelor și finalizarea 
investițiilor.  
 
Sursa de Finantare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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234 Anexa 3/24/02 

Ministerul Transporturilor  
Grupa51 /Titlul VI 
art. 01 Transferuri curente, 
alin.28 Intretinerea 
infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
500 mii lei pentru asfaltare DJ710 
Pucioasa- Bezdead, jud. Dambovita. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Continuare obiectiv cu impact social Nu sunt 
susţinute pentru că alocarea de fonduri 
suplimentare implică creşterea deficitului 
bugetar. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

235 Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 1.000 mii lei pentru întocmire 
documentaţie SF şi PT pentru 
centură ocolitoare municipiul 
Moreni, judetul Dambovita. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Deblocarea circulaţiei în municipiul Moreni, 
legătura intermediară între inelul 2 ocolitor al 
Municipiului Târgovişte şi autostrada 
Bucureşti-Ploieşti-Braşov. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

236 Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 1.000 mii lei pentru întocmire 
documentaţie SF şi PT pentru 
centură ocolitoare oraş 
Pucioasa+Fieni, judeţul Damboviţa. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Fluidizarea traficului pe DN 71 Bucureşti-
Sinaia şi scoaterea traficului greu din interiorul 
oraşelor Pucioasa şi Fieni. De asemenea se 
realizează o fluidizare a traficului spre zona 
montană (masivul Bucegi). 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

237 Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 5.000 mii lei pentru aprobarea şi 
începerea investiţiei centurii 

Eliminarea traficului greu din zona centrală a 
oraşului şi legătura cu autostrada Bucureşti-
Piteşti.  
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
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ocolitoare a oraşului Găeşti, judetul 
Damboviţa. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

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

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

238 Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 5.000 mii lei pentru asigurarea 
fondurilor de investiţii pentru 
începerea lucrărilor la centura 
ocolitoare a oraşului Titu, judetul 
Damboviţa. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Asigurarea legăturii între DN 7 şi centrul de 
cercetare Renault de la Titu şi eliminarea 
traficului greu din oraşul Titu. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

239 Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 10.000 mii lei pentru construcţie 
centură ocolitoare (inelul 2) 
municipiul Târgovişte, judetul 
Damboviţa. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Deblocarea circulaţiei în Municipiul 
Târgovişte şi racordarea la drumurile naţionale 
şi autostrada Bucureşti-Ploieşti şi Bucureşti- 
Piteşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

240 Ministerul     
Transporturilor      
Anexa 3/24 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu 
suma de 10.000 mii lei pentru 
construcţie centură ocolitoare (inelul 
2) municipiul Târgovişte, judetul 

Deblocarea circulaţiei în Municipiul 
Târgovişte şi racordarea la drumurile 
naţionale şi autostrada Bucureşti-Ploieşti şi 
Bucureşti- Piteşti.  
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
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Dambovita. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

241 Anexa 3/24/29 
Ministerul Transporturilor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu 50.000 mii lei pentru 
executarea lucrărilor la centura de 
ocolire Craiova varianta Sud, jud 
Dolj 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi creşterea 
siguranţei in trafic.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transportului prin diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri si servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

242 Anexa 3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor  
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute cu 50.000 mii lei pentru 
executarea lucrărilor la centura de 
ocolire Craiova varianta Sud, jud 
Dolj 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Îmbunătăţirea traficului rutier şi creşterea 
siguranţei in trafic.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transportului prin diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri si servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

243 Legea Bugetului de stat 
Anexa nr.03/24/02 cap 
8401, subcap. 4 paragraf 1 – 
Transport pe cale ferata 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor anexa 
nr. 03/24/02, cu suma de 900 mii 
RON, sumă necesară Consiliului 
Local Almaj pentru executarea unui 
sistem de semnalizare acustica şi 
luminoasa la nivel cu calea ferata în 
satul Sitoaia , comuna Almaj, judetul 
Dolj 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transportului prin diminuarea cu 50% a 
cheltuielilor cu bunuri si servicii 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

244 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  
- Grupa/Titlul 51, Titlul   
VI   –   Transferuri    între 
unităţi ale administraţiei 
publice: 
 

Din   suma   prevăzută   se   alocă 
suma  de     2600 mii  lei  pentru 
modernizarea DC 1 Moisei, com 
Moisei, Jud. Maramureş 
 
Dep.Mircea Man-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Proiectul este deja in derulare 
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

245 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  
- Grupa/Titlul 51, Titlul   
VI   –   Transferuri    între 
unităţi ale administraţiei 
publice: 
 

Din   suma   prevăzută   se   alocă 
suma  de     2400 mii  lei  pentru 
modernizarea drumului Valea 
Parosii, Jud. Maramureş 
 
Dep.Mircea Man-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Proiectul este în derulare, SF şi PT elaborate  
 
Sursa de finanţare: creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

246 Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  
- Grupa/Titlul 51, Titlul   
VI   –   Transferuri    între 
unităţi ale administraţiei 
publice: 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul cu suma de 3127 mii lei,  
pentru reabilitare şi modernizare 
drumuri comunale loc. Sacel,  jud. 
Maramureş 
 
Dep.Mircea Man-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

 Proiectul in derurale,  
 
Sursa de Finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 
 
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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247 Anexa 3/24 - Ministerul 
Transporturilor  
 Capitolul 5001; Grupa 
51; Articolul 2 

Reabilitare DN 15 (Piatra Neamţ- 
Roman): de la kilometrul 0+00 – 
45+250, în valoare de 12.000 mii 
Lei 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor  
 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

248 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul Transporturilor 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 90.000.000 lei pentru obiectivul 
de investiţii „Varianta de ocolire 
Găeşti” Oraşul Găeşti, Judeţul 
Dâmboviţa 
 
Dep.Mircea Man-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
   

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
demararea investiţiei, având în vedere că au 
fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici, iar 
obiectivul este important pentru fluidizarea 
traficului şi pentru atragerea investiţiilor în 
oraşul Găeşti 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerul 
Transporturilor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

249 Anexa nr. 3/24/02 
Ministerul Transporturilor 

Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 90.500.000 lei pentru reabilitare şi 
modernizare DN 7 Bâldana - Găeşti 
Judeţul Dâmboviţa 
 
Dep.Iulian Vladu-PDL 
Dep.Florin Popescu-PDL 
Sen.Ovidiu Isaila-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
demararea investiţiei reabilitare şi modernizare 
DN 7 Bâldana – Găeşti. Investiţia este 
necesară, întrucât DN 7 se află într-un stadiu 
avansat de degradare pe raza judeţului 
Dâmboviţa, drumul făcând legătura între judeţ 
şi Capitală. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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250 Anexa nr. 3/24/02 

Ministerul Transporturilor 
Se propune suplimentare bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma 
de 45.000.000 lei pentru obiectivul 
de investiţie „Reabilitare şi 
modernizare DN 61” Găeşti – Corbii 
Mari Judeţul Dâmboviţa 
 
Dep.Iulian Vladu-PDL 
Dep.Florin Popescu-PDL 
Sen.Ovidiu Isaila-PDL 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
   

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
finalizarea investiţiei „Reabilitare şi 
modernizare DN 61 Găeşti – Corbii Mari”, 
întrucât drumul se află într-o stare avansată de 
degradare pe raza judeţului Dâmboviţa şi 
necesită urgent lucrări de reabilitare. 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

251 Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor  
 

Alocarea sumei 1.562.000 lei pentru 
Îmbrăcăminţi bituminoase pe DC 10 
Brad-Valea Brad, km 5+300-7+300, 
judeţul Hunedoara. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  

Dezvoltare infrastructură municipală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice. 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

252 Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor  
 

Alocarea sumei 1.562.000 lei pentru 
Îmbrăcăminţi bituminoase pe DC 16 
Brad-Ruda Brad, km 2+100-5+400, 
judeţul Hunedoara. 
 
Grupurile parlamentare PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Dezvoltare infrastructură municipală. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea deficitului 
bugetar cu 0,4% din PIB pentru asigurarea 
finanţării investiţiilor strategice 

Membrii celor două comisii, 
cu votul majorităţii, au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Anexa nr.2 
 

AMENDAMENTE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

art.51 şi Anexa nr.6 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pentru anul 2013 

 
 
 
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 
 

0 1 2 3 4 
1  

 
 
_____________________________ 

La articolul 51, după alineatul 
(7) se introduce un nou alineat, 
alin.(8), cu următorul cuprins: 
(8) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(7), operatorii 
economici şi alte entităţi ale 
căror activităţi se desfăşoară, în 
principal, în anumite perioade 
ale anului pot efectua cheltuieli 
mai mari de 1/12 din cheltuielile 
aprobate prin bugetul de 
venituri şi cheltuieli al anului 
precedent, cu aprobarea 
ordonatorului de credite în 
subordinea cărora se află. 
 

Există operatori economici cu capital 
majoritar de stat care funcţionează 
sezonier (ex: centrale termoelecrice) şi 
bugetul pe  un exerciţie financiar nu se 
repartizează liniar pe cele 12 luni. Există 
riscul ca, prin acplicarea acestei 
prevederi, să fie blocată activitatea 
curentă în perioada de la intrarea în 
vigoare a legii bugetului de stat şi până la 
aprobarea buigetului propriu. În plus, 
situaţia este reglementată în  Legea 
finanţelor publice. 

 



103 
 

Dep.Dumitru Chiriţă-PSD 
 

 
0 1 2 3 4 
3 Anexa nr. 6 

 
Modernizare drum local, comuna 
Asău, sat Coşnea, jud. Bacau. 
 
Dep.Iulian Iancu PSD           
                                                              

Sursa de finanţare: Fondul de intervenţie 
bugetară la dispoziţia guvernului 

 

4 Anexa nr. 6 
 

Modernizare drum local, comuna 
Brusturoasa, sat Buruieniş, jud. 
Bacau. 
 
Dep.Iulian Iancu PSD           
                                                             

Sursa de finanţare: Fondul de intervenţie 
bugetară la dispoziţia guvernului 

 

5 Anexa nr. 6 
 

Modernizare drum local, comuna 
Pârjol, sat Pustiana, jud. Bacau. 
 
Dep.Iulian Iancu PSD           
                                                             

Sursa de finanţare: Fondul de intervenţie 
bugetară la dispoziţia guvernului 
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