
Anexa nr.6 
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 
(numai pt. comisii) 

1.  Anexa nr. 6 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adaugata pentru drumurile judetene si 
comunale, pe anul 2014 

Se propune suplimentarea din Legea 
Bugetului de Stat pe anul 2014 cu 
suma de 5.000 mii lei pentru 
finanţarea drumurilor judeţene şi 
comunale.  
Judeţul ARAD 
 
 
 
Autori: 
Dep. PDL Claudia Boghicevici 
Dep. PDL Eusebiu Pistru 
Senator PDL Traian Igaş 
Senator FC Mihai Razvan 
Ungureanu 
Grupul Parlamentar  PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului deoarece  
traficul rutier a crescut foarte 
mult atât ca intensitate cât şi 
ca tonaj pe osie, pentru 
menţinerea viabilităţii şi a 
condiţiilor de confort şi 
siguranţă a circulaţiei. 
  Este de menţionat  de 
asemenea faptul că  din 
reţeaua de  drumuri judeţene 
asfaltată la ora actuală se 
prezintă cu durată de 
exploatare depaşită 383km, 
respectiv 43.68%, necesitând 
reparaţii prin plombări. 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului 

 

2.  Anexa nr. 6/ Sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene 
şi comunale 

Suplimentarea fondurilor alocate pentru 
judeţul Iaşi din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale cu 
44.000 mii lei 
 
 

Autorii amendamentului: 

Deputat PDL Petru MOVILĂ şi 
Grupul Parlamentar al PDL din 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
modernizarea şi asfaltarea DJ 
246 Ţibăneşti – Dagâţa din 
judeţul Iaşi cu 44 mii lei. 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
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Camera Deputaţilor majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 
 

3.  Anexa nr. 6/ Sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene 
şi comunale 

Se solicită suplimentarea fondurilor 
alocate pentru finanţarea cheltuielilor 
privind drumurile judeţene şi comunale 
din Anexa 6 a Legii Bugetului de Stat 
cu 4.700 mii lei  
 
 

Autorii amendamentului: 

Deputat PDL Petru MOVILĂ şi 
Grupul Parlamentar al PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
modernizarea şi asfaltarea a 
5,7 km de drumuri săteşti în 
satele Bosia şi Ungheni, 
comuna Ungheni, judeţul Iaşi.
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 
 
 
 

 

4.  Anexa nr. 6/ Sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene 
şi comunale 

Suplimentarea fondurilor alocate pentru 
judeţul Iaşi din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale cu 
67.000 mii lei 
 
 
 
 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
modernizarea şi asfaltarea DJ 
248 Iaşi – Ţibăneşti din 
judeţul Iaşi. Prin reabilitarea 
acestor drumuri se asigură 
accesul a circa 50-60 mii de 
locuitori  
la unitățile medicale, 
unitățile de învățământ
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Autorii amendamentului: 

Deputat PDL Petru MOVILĂ şi 
Grupul Parlamentar al PDL din 

Camera Deputaţilor 

și administrative, fiind 
singurele căi de legătură către 
acestea, inclusiv către județul 
Neamț pentru o parte dintre 
localități. 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 
 
 

5.  Anexa nr. 6/ Sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene 
şi comunale 
 

Suplimentarea fondurilor alocate pentru 
judeţul Iaşi din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale cu 
1.200 mii lei 
 
 
 

Autorii amendamentului: 

Deputat PDL Petru MOVILĂ şi 
Grupul Parlamentar al PDL din 

Camera Deputaţilor 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor săteşti din satul 
Gârbeşti, comuna Ţibana, 
judeţul Iaşi. 
 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 
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6.  Anexa nr. 6/ Sumele defalcate din taxa 

pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene 
şi comunale 
 

Suplimentarea fondurilor alocate pentru 
judeţul Iaşi din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale cu 
6.500 mii lei 
 
 
 
Autorii amendamentului: 

Deputat PDL Petru MOVILĂ şi Grupul 
Parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor săteşti din comuna 
Trifeşti, judeţul Iaşi 
 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi 
taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 

 

7.  Anexa nr. 6/ Sumele defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene 
şi comunale 
 

Suplimentarea fondurilor alocate pentru 
judeţul Iaşi din sumele defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor privind 
drumurile judeţene şi comunale cu 
3.689 mii lei 
 
 
 
Autorii amendamentului: 

Deputat PDL Petru MOVILĂ şi Grupul 
Parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Se solicită suplimentarea 
fondurilor necesare pentru 
modernizarea şi asfaltarea 
drumurilor din localitatea 
Podu Iloaiei, judeţul Iaşi, 
pentru finalizarea proiectului 
de amenajare zona centrală, 
modernizare străzi, trotuare, 
parcari. 
 
 
Sursa de finanţare: 
majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din 
majorarea impozitelor şi 
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taxelor estimate de Ministerul 
Finanţelor Publice la 
5.000.000 mii lei 

8.  Anexa nr.6  
 
Proiectul de lege a Bugetului de Stat pe 
2014 
 

Majorarea cu suma de  5.000 mii lei 
pentru finanțarea cheltuielilor privind 
drumurile județene și comunale în 
județul Mehedinți . 
 
 
Autorul amendamentului:  
BĂLU MARIUS – senator PDL 

Suma alocată pe 2014 este 
mult inferioară nevoii de 
reabilitare și întreținere a 
rețelei de drumuri județene și 
comunale 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea şi impozite şi 
taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei, precum și din 
reducerea valorii 
indemnizațiilor 
reprezentanților statului în 
adunările generale și 
consiliile de administrație ale 
regiilor autonome și 
companiilor de stat. 
 

 

9.  Anexa nr.6  
 
Proiectul de lege a Bugetului de Stat pe 
2014 
 

Majorarea cu suma de  1.000 mii lei 
pentru finanțarea cheltuielilor cu 
susținerea sistemului de protecție a 
copilului în județul Mehedinți . 
 
 
Autorul amendamentului:  
BĂLU MARIUS – senator PDL 

Suma alocată pe 2014 este 
insuficientă pentru finanțarea 
cheltuielilor cu susținerea 
sistemului de protecție a 
copilului în județul 
Mehedinți. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale în 
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urma reorganizării ANAF şi 
din majorarea şi impozite şi 
taxe estimate de MF la 5 
miliarde lei, precum și din 
reducerea valorii 
indemnizațiilor 
reprezentanților statului în 
adunările generale și 
consiliile de administrație ale 
regiilor autonome și 
companiilor de stat. 

10.  Anexa nr.6  
 

SUME defalcate din taxa pe 
valoare adăugată pentru drumurile 

judeţene şi comunale, pe anul 
2014 

Suplimentarea sumei alocate 
judeţului NEAMŢ, pentru DJ şi 

DC cu 35.000 mii lei 
Autori: 

 Deputat PSD Ioan Munteanu 
Deputat PSD Marcoci Vlad 
Deputat PSD Liviu Harbuz 
Deputat PSD  Ionel Arsene 

Deputat PSD Cătălin Drăguşanu 
Deputat PNL Dorin Ursărescu 

Deputat PDL Elena Udrea 
Deputat UNPR Marian Enache 
Deputat independent Mihaela 

Stoica 
Senator PSD Ioan Chelaru 

Senator PSD Leonard Cadar 
Senator PSD Dan Tătaru 

Senator PNL Nazare Eugen Ţapu 
Senator UNPR  Liviu Bumbu 

Motivaţia: Reţeaua de DJ 
şi DC este într-un stadiu 
avansat de degradare. În 
ultimii 20 de ani, 
investiţiile au fost 
aproape inexistente în 
judeţul Neamţ. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al 
Guvernului. 
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