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AVIZ  COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 21 și ale art. 61 din Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia 
pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale din cadrul Senatului au fost 
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, 
transmis de Guvernul României. 

Conform prevederilor art. 22 și ale art. 52 din Regulamentul activităţilor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege 
menţionat mai sus în şedinţa din 25 februarie 2021. 

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la 
acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36). 

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

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2021 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei 
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(anexa 3/36) au fost avizate favorabil.  
În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul activităţilor comune ale 

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

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

legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat  Costel Neculai DUNAVA 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 

Senator Silvia-Monica DINICĂ 
 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

Deputat BENDE Sándor 

 
PREŞEDINTE 

Senator ANTAL István-Lóránt 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Voturi pentru…33…………… 
Voturi împotrivă…18………… 
Abţineri…0………………… 



            ANEXĂ la Avizul Comun nr. 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare - Nr. 4c-1/66/25.02.2021 
Comisia pentru industrii şi servicii - Nr.4c-3/121/25.02.2021 
Comisia economică, industrii şi servicii - Nr. XX/785/25.02.2021 
Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale - Nr.XXI/48/25.02.2021 

 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 
 

MINISTERUL ENERGIEI 
(Anexa 3/36) 

 
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 

 
1.  Anexa 3 / 36 / 01 – Ministerul Energiei 

 
Capitolul 5000 / Grupa 55 / ALTE 
TRANSFERURI  

Suplimentarea bugetului Ministerului Energiei 
cu suma de 182.700 mii lei. 
 
Autor: INTOTERO Natalia-Elena (PSD), 
SĂLAN Viorel (PSD), TOMA Ilie (PSD), 
RESMERIȚĂ Cornel-Cristian (PSD) 
Grup parlamentar PSD 

Suma propusă de 182.700 mii lei 
este necesară în vederea acoperirii 
drepturilor salariale ale minerilor 
din Valea Jiului, pentru întreg anul 
calendaristic 2021. 
 
Asigurarea sumei respective este 
imperios necesară, astfel încât să nu 
se mai ajungă în situația nefericită 
din februarie 2021, când minerii nu 
și-au încasat drepturile salariale pe 
mai multe luni, fiind constrânși să 
protesteze în subteran. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziția 
Guvernului 
 

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

 


