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AVIZ COMUN 

 
asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 

 
În conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul activităţilor comune ale Senatului şi 

Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi 

Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi 

servicii, Comisia pentru transporturi şi energie şi Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea 

activelor statului şi privatizare din cadrul Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016, trimis de Guvern. 

 

Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului, republicat, cele două Comisii au dezbătut proiectul de lege menţionat mai 

sus în şedinţa din 11 decembrie 2015. 

 Comisiile au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015  şi anexa acestuia cu 

privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei.  
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La lucrările comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai 

Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Energiei.  

 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 

şi anexa la acesta cu privire la proiectul de  buget al  Ministerului Energiei au fost avizate favorabil. 

Amendamentele respinse sunt cuprinse în anexa la prezentul Aviz comun. 

 

În raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor ordinare şi 

urmează să fie votată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României. 

 
 
 
     PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 
 
 Deputat Mihai TUDOSE    Senator Nazare-Eugen ŢAPU 
 
 
 

    PREŞEDINTE,              PREŞEDINTE, 
 
Deputat Iulian IANCU    Senator Ionel-Daniel BUTUNOI 
 
 
                                                                                           
                                                                                                PREŞEDINTE 
 
                                                                                   Senator Mircea-Marius BANIAS  
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Anexa 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 Anexa 3/36 Ministerul Energiei 

 
 

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.  Ministerul Energiei 
Anexa 3/36/8001/55 
Titlul VII Alte transferuri  
Combustibili și energie 
 

Se alocă suma de 15.196,5 mii lei pentru 
realizarea obiectivului „Înființare sistem 
de distribuţie gaze naturale în comuna 
Mihai Eminescu” judeţul Botoşani. 
 
 
Autori 
Deputat PNL Cristian-Constantin 
ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-Verginel 
GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-Florentina 
ANUŞCA ŢURCANU 
Senator PNL Viorel GRIGORAŞ 
Senator PNL Corneliu POPESCU 
 
Grupurile Parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Obiectiv nou de investiţii cu 
impact social şi economic major. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

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