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Comisia pentru energie, infrastructură 
energetică și resurse minerale 
Nr. XXI/478/2022 
 
Nr. L777/2022

 
București, 12.12.2022 
 
 

AVIZ COMUN 
asupra bugetului de stat pe anul 2023 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.21 alin(1), art. 60 și ale art. 61 din Regulamentul activităților 
comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, Comisia pentru pentru politică economică, 
reformă și privatizare și Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei Deputaților, precum și 
Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse 
minerale din cadrul Senatului au fost sesizate, spre dezbatere și avizare, cu proiectul Legii Bugetului de 
stat pe anul 2023, transmis de Guvernul României. 
 Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și 
Senatului, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege menționat mai sus în ședința din 12 
decembrie 2022. 
 Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 și anexa la acesta cu privire 
la proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36). 
 La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitați, reprezentanți din partea 
Ministerului Finanțelor Publice, precum și din partea Ministerului Energiei.  
 În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi ( 35 voturi pentru, 5 împotrivă și 0 abțineri), 
proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2023 și anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al 
Ministerului Energiei (anexa 3/36) au fost avizate favorabil cu amendamente admise. 
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 În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul activităților comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului, republicat, au fost depuse amendamente. 
 Amendamentele admise sunt redate în Anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.  
 În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.  
 
 
 

 
 

PREȘEDINTE, 
Deputat Costel Neculai DUNAVA 

 

PREȘEDINTE, 
Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR

 
 
 

PREȘEDINTE, 
Deputat Sándor BENDE 

 
 

 
PREȘEDINTE, 

Senator István-Loránt ANTAL 
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ANEXĂ                                                                                                                                                                                                     L777/2022 
                                                                                                                                                                                           PL-x 756/2022 

AMENDAMENTE ADMISE 
Asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 

ORDONATOR: 3/36 -  Ministerul Energiei  
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/gru

pa/titlul/articol/alineat 

Textul amendamentului propus 
(autor, apartenență politică) 

Motivația amendamentului/ 
sursa de finanțare 

Observații 

1. 

Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Energiei 
Anexa 3/36/01 pag. 1 
Capitol 5000 
Indicator II Credite bugetare 
 
 
 

Se alocă suplimentar suma de  500.000 
mii lei pentru construcția Unităților 
CANDU 3 și 4 ale Centralei Nuclear 
Electrice Cernavodă. 
 
Autor: senator Claudiu-Richard 
TÂRZIU 
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă o investiție strategică 
pentru dezvoltarea capacității 
energetice a României. 
SN „Nuclearelectrica” S.A., care are ca 
sucursală fără personalitate juridică 
Centrala Nuclear Electrică Cernavodă, 
este sub autoritatea Ministerului 
Energiei. 
Principalele domenii de activitate ale 
SNN S.A. se axeaza pe producerea de 
energie electrica, termica si de 
combustibil nuclear. 
Fondurile bugetare sau cele externe 
contractate nu sunt sufieciente pentru 
încheiera lucrărilor de construcție la 
Unitățile CANDU 3 și 4 ale  CNE 
Cernavodă, care exploateaza în prezent 
doar Unitășile 1 si 2. 
În condițiile crizei energetice actuale 
din Europa și din lume, accelerarea 
lucrărilor de constricție a Unităilor 3 și 
4 ale CNE Cernavodă a devenit 
prioritară. 
Măsura este menită să asigure 
securitatea energetică a României. 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni Generale 

Adoptat cu majoritate de 
voturi 
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2. 

Legea Bugetului de stat pe anul 2023 
Ministerul Energiei 
Anexa 3/36/01 pag. 1 
Capitol 5000 
Indicator II Credite bugetare 
 
 
 

Se alocă suplimentar suma de  100.000 
mii lei pentru finalizarea lucrărilor de 
construcție a hidrocentralelor aflate în 
diverse grade executare. 
 
Grupul parlamentar al Alianței pentru 
Unirea Românilor 

Suma reprezintă o investiție strategică 
pentru dezvoltarea capacității 
energetice a României. 
Fondurile bugetare sau cele externe 
contractate nu sunt sufieciente pentru 
încheiera într-un timp cât mai scurt 
posibil a lucrărilor de construcție la 
hidrocentralele aflate în diverse grade 
de finalizare, cum ar fi, bunăoară, cele 
două din Defileul Jiului. În ultimii patru 
ani lucrările de construcție la două 
hidrocentrale din Valea Jiului, 
construite în proporție de 90%, nu au 
putut fi duse la bun sfârșit din dauza 
intervențiilor în instanțele judecătorești 
a unor organizații neguvernamentale de 
mediu finanțate din străinătate care 
consideră construirea acestor 
hidrocentrale drept ”o crimă împotriva 
naturii”. Fondurile bugetare investite 
între 2003 și 2017 în construcția celor 
două hidrocentale au constituit 
echivalentul a 155 de milioane de euro. 
Cele două hidrocentrale ar putea 
asigura necesarul de curent electric 
pentru întreg județul Gorj. În contextul 
actualei crize energetice, finalizarea 
lucrărilor de construcție a celor două 
hidrocentrale din Defileul Jiului, 
producătoare de energie ”curată”, din 
surse regenerabile, trebuie să constituie 
o prioritate a administrației centrale a 
statului. 
Măsura este menită să asigure 
securitatea energetică a României. 
Sursa de finanțare: 

- Anexa 3/65 Ministerul 
Finanțelor – Acțiuni Generale 

 

Adoptat cu majoritate de 
voturi 
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3. 

În bugetul Ministerului Energiei, Capitolul 1 
bugetar, Anexa 3/36/27 - Programul Fondul 
pentru modernizare Cod program: 2542, este 
cuprinsă suma de 2.408.368 de mii de lei, pe 
anul 2023, reprezentând credite bugetare, 
urmând a se diminua cu suma de 12.500 mii 
lei în vederea implementării schemelor de 
sprijin financiar de susținere a prosumatorilor, 
precum și în vederea combaterii sărăciei 
energetice. 
 

Suma de 12.500 mii lei se alocă din 
bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni 
Generale,  Capitolul 1 bugetar, Anexa 
3/65/27 – Programul Ajutoare de stat 
pentru finanțarea proiectelor pentru 
investiții, Cod program: 721, pentru 
scheme de sprijin financiar de susținere 
prosumatorilor, precum și a combaterii 
sărăciei energetice prin sprijinirea 
creșterii gradului de eficiență și 
autonomie energetică a locuințelor 
individuale. 
Autori: 
Pollyanna Hangan – Deputat 
Denisa Neagu – Deputat 
Cristina Prună – Deputat 
Grup parlamentar USR 
 

Ministerul Energiei este unul dintre 
beneficiarii sumelor obținute în urma 
scoaterii la licitație prin platforma 
comună a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră atribuite 
României. Sumele încasate sunt 
transferate în credite bugetare, fiind 
utilizate ulterior în cadrul Fondului 
pentru modernizare prin finanțarea 
proiectelor care vizează combaterea 
schimbărilor climatice și tranziția 
energetică în scopul creșterii nivelului 
de producere a energiei cu reducerea 
emisiilor, a creșterii ponderii surselor 
regenerabile de energie, a proiectelor de 
eficiență energetică și a gradului de 
interconectivitate a rețelelor 
electrice.Schemele de sprijin financiar 
de susținere prosumatorilor, precum și 
a combaterii sărăciei energetice prin 
sprijinirea creșterii gradului de eficiență 
și autonomie energetică a locuințelor 
individuale  se înscriu în obiectivele 
Fondului pentru modernizare în sensul 
implementării unor mecanisme de 
sprijin financiar pentru persoanele 
fizice care aleg să producă energie 
electrică sau să eficientizeze energetic 
propriile locuințe.Sursa de finanțare: 
Redistribuire credite bugetare din 
bugetul Ministerului Energiei, 
Capitolul 1 bugetar, Anexa 3/36/27 - 
Programul Fondul pentru modernizare 
Cod program: 2542 

Adoptat cu majoritate de 
voturi 

 
 
 
 
 

Ministerul Energiei 
Legea Bugetului de Stat pe anul 2023/ Anexa 
3/36/28/Punctul C „Alte cheltuieli de investitii 
”, 5001 Cheltuieli - Buget de stat/ 500155 

Se suplimenteaza bugetul alocat cu 737 
mii mii lei pentru finalizarea lucrarilor  
hidrocentralelor de la Valea Sadului si 
Curtisoara, aflate in stadiu avansat de 
executie 

Lucrarile  pentru  cele doua 
hidrocentrale  sunt intr-un  stadiu 
avansat de executie, s-au  cheltuit deja 
sume de bani, s-a deviat albia raului,   s-
a realizat barajul, s-au mutat 

Adoptat cu majoritate de 
voturi 
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4. 

Titlul VII Alte Transferuri/ 50017101  Active 
fixe/ 5001710101  Construcții 
 

 
Radu Miruta – grupul parlamentar al 
USR 

gospodarii, cimitir si biserici, nu sunt in 
arie naturala protejata, prin dimensiunea 
barajului lacului de acumulare produc o 
buna parte din timp energie electrica in 
banda, influenteaza semnificativ 
preluarea undei de viitura, optimizeaza 
functionarea hidrocentralelor din aval, 
ajuta la alimentarea cu apa a UAT-urilor 
din aval si sunt sursa de irigatii pentru 
74000 ha de teren arabil si ar produce un 
supliment de 139000MWh intr-un an 
hidrologic mediu. 
Sursa de finantare: 
Capitolul ‚Locuințe, Servicii și 
Dezvoltare Publică’, Titlul 51 
‘Transferuri între Unități ale 
Administrației Publice’, Articol 2 
‚Transferuri de capital’, Alineat 54‚ 
Programul national de investitii 
"Anghel Saligny" Cod 2230. 

 
 
 
 
 
5. 

Anexa 3/36/Capitolul 5001/Grupa/Titlul 
55/Articolul 1/Alineat 76 

Se suplimentează sumele alocate pentru 
finanțarea programelor/proiectelor de 
eficiență energetică și de reducere a 
emisiilor de CO2 pentru anul 2023 cu 
suma de 138.069 mii lei în credite de 
angajament și cu suma de 65.391 mii lei 
în credite bugetare. 

  
Cristina Prună – Deputat USR 

România are nevoie de investiții în 
programele și proiectele de eficiență 
energetică pentru creșterea capacității 
de adaptare a economiei românești la 
șocul crizei energetice. 
Sursa de finanțare – Programul 2536 
din Anexa 3/36 Întărirea capacității 
administrative a ME și consolidarea 
cadrului legislativ 

Adoptat cu majoritate de 
voturi 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. 

 
Ministerul Energiei, Anexa 3/36 

Se propune alocarea sumei de 300.000 
mii lei pentru finanțarea Programului 
„ElectricUp”, destinat întreprinderilor  
mici  și mijlocii și domeniului  
HORECA, privind instalarea sistemelor 
de panouri fotovoltaice pentru 
producerea de energie electrică cu o 
putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 
100 kWp necesară consumului propriu   
şi livrarea surplusului în Sistemul 

Implementarea acestui program 
contribuie la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic. De 
asemenea, se asigură autonomie 
energetică celor din domeniul Horeca 
prin utilizarea energiei solare.  
 

Adoptat cu majoritate de 
voturi 
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Energetic Național, precum și a staţiilor 
de reîncărcare de minim 22 kW pentru 
vehicule electrice şi electrice hibrid plug-
in. 
Deputați neafiliați: Ion Ștefan, 
Ludovic Orban, Violeta Alexandru, 
Ionel Dancă, Antonel Tănase, Bogdan 
Bola, Adrian Miuțescu, Constantin 
Șovăială, Gabriel Plăiașu, Daniel 
Rusu, Claudiu Chira, George Ionescu, 
Alexandru Kocsis. 
 
Senator neafiliat: Adrian Oros 

 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziția Guvernului 

 

 
 
 
 


