
 

Parlamentul României 
         CAMERA DEPUTAŢILOR                                                             SENAT 
 
COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE        COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE 
        PUBLICĂ, AMENAJAREA         PUBLICĂ ŞI ORGANIZAREA 
TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU                       TERITORIULUI  

       ECOLOGIC         
Nr.4c-6/504  din 22 noiembrie 2013    Nr.XXX/464 din 22 noiembrie 2013 
 
 

     
A V I Z  C O M U N 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014 
 

In conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților comune 
ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Comisia pentru administrație publică, 
amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a Camerei Deputatilor și Comisia pentru 
administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului a Senatului au fost 
sesizate, prin adresele PLx 514 din 18 noiembrie 2013 și L654 din 18 noiembrie 2013, 
pentru dezbatere și avizare cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014. 

Potrivit prevederilor art.24 din Regulamentul activităților comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului, republicat, membrii comisiilor au examinat proiectul de lege mai 
sus- menționat în ședința din 22 noiembrie 2013. 
  La şedinţa  Comisiilor au participat miniştri, secretari de stat şi şefi ai 
instituţiilor, în calitate de ordonatori principali de credite, care au prezentat concluziile şi 
propunerile asupra bugetelor proprii. 

In urma finalizarii dezbaterii, membrii comisiilor au hotarât, cu majoritate de 
voturi, avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014, cu 
amendamente admise și respinse prevazute în anexa nr.1 și nr.2. 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
  
   
  PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE,                     
      Marin ALMĂJANU              Darius Bogdan VÂLCOV 
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ANEXA NR.1 
I. AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr. 
crt.  

Articolul din lege/anexa/capitolul/ 
subcapitolul/paragraf/grupa/ 

titlul/articol/aliniat 

Text amendament propus (autor, 
apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ sursa de 

finanţare 

Motivaţia  
(numai pt. comisii) 

1.  Anexa nr. 3/13/29  
Secretariatul General al Guvernului  
 
Introducerea unei fişe de investiţii noi 
Variantă ocolitoare Slatina 

Solicităm alocarea sumei de 10.000 mii 
lei 
 
Autor: Senator Darius Bogdan 
VÂLCOV - Grupul Parlamentar  PSD 
 

Proiectul este necesar fluidizării 
traficului în zonă, diminuării 
poluării în localitate şi evitării ca 
autovehiculele de mare tonaj să 
traverseze oraşul dacă au altă 
destinaţie. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice-Acţiuni 
Generale 
5410 Alte servicii publice 
generale 
540150 Alte servicii publice 
generale 
 

 

2.  Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Cap.70.01 Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administației publice 
Alineatul 510205 Finanțarea elaborării 
și/sau actualizărilor urbanistice generale și a 

Anexa nr. 3/15/02 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
Cap.70.01 Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administației publice 
Alineatul 510205 Finanțarea elaborării 
și/sau actualizărilor urbanistice 

Autoritățile administrației 
publice locale trebuie să-și 
actualizeze Planurile Urbanistice 
Generale pentru a putea realiza 
investițiile necesare dezvoltării 
unităților administrativ-
teritoriale. 
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reglementărilor locale de urbanism 200 mii 
lei 
 
 
Cap.70.01 Locuințe, servicii și dezvoltare 
publică 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administației publice 
Alineatul 510205 Subprogramul 
modernizarea satului românesc 800.000 mii 
lei 

generale și a reglementărilor locale de 
urbanism 20200 mii lei 
 
Sursa de finanțare: 
Cap.70.01 Locuințe, servicii și 
dezvoltare publică 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
administației publice 
Alineatul 510205 Subprogramul 
modernizarea satului românesc 780.000 
mii lei 
 

3.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul 6, Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, alin. 35 
Modernizarea Satului Românesc 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute, cu suma de 5.203 mii RON, 
pentru finanţarea obiectivului 
„Modernizare străzi, comuna 
Turcoaia”, jud. Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL – Popa Octavian-
Marius 

Din cauza faptului că 
amplasarea comunei este în 
pantă, lipsa amenajării străzilor 
conduce la crearea unor rigole 
care au drept consecinţă 
afectarea comunei. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

 

4.  Anexa 3/15  
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală, Cap. 5001, Grupa 51, 
Titlul 6, Transferuri între unităţi ale 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute, cu suma de 5.400 mii RON, 
pentru finanţarea obiectivului 
„Amenajare prin metode alternative a 
drumurilor de interes local, comuna 

Dat fiind faptul că deja este 
realizat stratul de piatră, iar 
stratul de uzură, făcut prin 
metode alternative, ar proteja 
investiţia, (altfel existând riscul 
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administraţiei publice, alin. 35 
Modernizarea Satului Românesc 

Cerna”, jud. Tulcea – 10 km drum. 
 
Autor: Deputat PNL – Popa Octavian-
Marius 

ca în urma unor ploi torenţiale 
aceasta să fie compromisă) este 
imperios necesar realizarea 
acestui obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

5.  Anexa 3/15/04 
Cod program 49 
Indicativ 5000 
 

Se aprobă alocarea sumei de 4.376.400 
lei necesară investiţiei      „Reabilitare 
şi extindere reţele de apă potabilă şi  
canalizare”, oraş Băile Herculane, 
judeţul Caraş Severin 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
50001/51/37 
 

 Autor: Senator PP- DD Ion Simeon 
PUREC 
 

Suma este necesară pentru 
crearea sistemului de alimentare 
cu apă şi a reţelei de canalizare . 
Lucrarea a fost începută în 2012 
şi sistată în aprilie 2013 din lipsa 
finanţării. Obiectivul a avut ca 
sursă de finanţare Fondul 
Naţional de Dezvoltare conform  
HG 28/2008 fiind achitaţi 
100.000 lei dintr-o factură de 
638.000 lei. 
 
 

 

6.  Anexa 3/15/27 
Pag. 50 
Cod 700155 

Se aprobă alocarea sumei de 500.000 
lei necesară investiţiei „Modernizare, 
reabilitare   şi extindere Casa 
Orăşenească de Cultură”, oraş Bocşa, 
judeţul Caraş Severin 

Suma este necesară reabilitării 
Casei de Cultură din oraşul 
Bocşa. Include şi montarea 
instalaţiei de Încălzire 
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Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
50001/51/37 
 
Autor: Senator PD-DD Ion Simeon 
PUREC 

 

7.  Anexa 3/15/02 
Pag. 26 
5001/51/36 

Se aprobă alocarea sumei de 1.900.000 
lei necesară investiţiei      „Reabilitare 
şi modernizare clădire Corp A+B , 
Liceul  Tata Oancea” oraş Bocşa, 
judeţul Caraş Severin 
 
Sursa de finanţare: 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice 
50001/51/37 
 
Autor: Senator PP-DD Ion Simeon 
PUREC 
 

Investiţia este strict necesară 
pentru desfăşurarea activităţii în 
Liceul Tata Oancea, oraş Bocşa, 
judeţul Caraş Severin. 
Există studiu de fezabilitate 
conform HG 28/ 2008. 
 
 

 

8.  Anexa nr. 7 
SUME  
defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale 
pe anul 2014 şi estimări pe anii 2015-2017 

Majorarea sumelor pentru echilibrarea 
bugetelor locale din Anexa 7, Legea 
bugetului de stat pe anul 2014 cu suma 
de 6.000.000 lei 
Sursa de finanţare:  
Administrația Națională Apele Române 
 
Autor: Senator PSD Nicolae Moga 

Majorarea sumei pentru 
autoritățile administrației 
publice locale din județul 
Constanța în vederea plății 
salariilor salvamarilor. Apele 
Române sunt administratorul 
plajelor de pe litoralul românesc 
care fac obiectul unor proiecte 
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cu finanțare nerambursabilă, iar 
veniturile obținute nu sunt 
redistribuite mai departe 
administrațiilor locale pentru 
plata salariilor salvamarilor. 
 

9.  Anexa 7  
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2014 şi estimări pe anii 2015-
2017,  
Poziţia 24, judeţul Iaşi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Iaşi cu suma 
de 80.000 mii lei pentru bugetul 
Consiliului Judeţean Iaşi, în vederea 
realizării obiectivului de investiţie 
’’Dezvoltarea şi modernizarea 
Aeroportului Internaţional IAŞI, Extras 
din SF, în vederea executării parţiale a 
obiectivului Modernizare Modulul 1- 
etapa intermediară – Pista 2400 m – 
extindere suplimentară platformă 
parcare aeronave şi terminal de 
pasageri’’ 
 
Sursa de finanţare:   
Economii realizate în urma procedurilor 
de achiziţii publice 
 
Autori:  
Deputat PNL - Relu Fenechiu 
Deputat PNL – Corneliu-Mugurel 
Cozmanciuc 
Deputat PSD – Constantin Adăscăliţei 
Deputat PSD - Mocanu Vasile 

Realizarea acestui obiectiv este 
justificată de interesul public de 
a atinge standardele europene de 
exploatare şi de siguranţă 
privind desfăşurarea traficului 
aerian în regiunea Moldovei, în 
contextul în care menţinerea 
condiţiilor actuale de 
infrastructură determină 
accentuarea critică a gradului de 
uzură fizică şi morală. În prezent 
Aeroportul Iasi are in derulare 
contractul de proiectare si 
executie  pentru realizarea pistei 
de 2400 m iar lucrarilor sunt 
realizate intr-un procent de 22% 
. 
 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=228&cam=2&leg=2012
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Deputat PSD - Răţoi Neculai 
Deputat PSD - Stanciu Anghel 
Deputat PNL - Alexe Costel 
Deputat PSD - Nichita Cristina 
Deputat PSD - Iacoban Sorin-Avram 
Deputat PNL - Crăciunescu Grigore 
Deputat PNL - Doboş Anton 
Senator PNL – Varujan Vosganian 
Senator PSD - Lazăr Sorin Constantin 
Senator PSD - Constantinescu Florin 
Senator PNL - Popa Mihaela 
Senator PNL - Burlea Marin 
 

10.  Anexa nr. 7 
Echilibrarea bugetelor locale, Poziţia nr. 38 
- Tulcea 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Tulcea, poziţia 
38, cu suma 50 mii RON, pentru 
finanţarea obiectivului „Reabilitare 
Uzina de Apă”, comuna Smârdan, jud. 
Tulcea 
 
Autor: Deputat PNL – Popa Octavian-
Marius 

Dată fiind importanţa vitală pe 
care o are apa, este prioritară 
reabilitarea Uzinei de Apă din 
comuna Smârdan, pentru a 
asigura gospodăriilor cantitatea 
necesară la standarde de calitate. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice 
 

 

11.  Anexa 5  
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, 

Se completează nota de subsol a Anexei 
nr.5 după cum urmează: 
Suma de 1.600 mii lei se alocă 
Municipiului Giurgiu, pentru stingerea 

Amendamentul este enunțat 
strict în baza prevederilor legale 
și obligativității Bugetului de 
stat  de stingere a diferențelor 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=310&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=340&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=4&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=252&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=171&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=85&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.fp?idp=1000&cam=2&leg=2012&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=103&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=87&cam=1&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=42&cam=1&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.fp?idp=40&cam=1&leg=2012&idl=1
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=134&cam=1&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=30&cam=1&leg=2012
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orașelor, municipiilor, sectoarelor și 
municipiului București pe anul 2014 și 
estimări pe anii 2015 - 2017 

obligațiilor privind ajutoarele de stat 
acordate în baza Legii nr.82/1992 față 
de S.C. ”Administrația Zonei Libere 
Giurgiu” S.A. 
 
Autor: Deputat Teodorescu Ioan Viorel 
Grup parlamentar PNL 

dintre valoarea redevenței legale 
contractate de societate și a celor 
diminuate conform prevederilor 
din HG nr.1900/2004 privind 
compatibilizarea ajutoarelor de 
stat existente, acordate în 
temeiul Legii nr.84/1992 privind 
regimul zonelor libere. 
Precizam ca neacceptarea 
acestor amendamente conduce la 
disfuncții majore economico-
financiare în cadrul S.C. 
”Administrația Zonei Libere 
Giurgiu” S.A și la blocajul 
financiar zonal. 
 

 
 


