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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
     CAMERA DEPUTAŢILOR          SENAT 

 

Comisia pentru industrii și servicii 

           Nr. 4c-3/823/2022 

  Comisia economică, industrii și servicii 

                     Nr.LXX/659 

 

Comisia pentru antreprenoriat și turism 

           Nr. 4c-33/149/2022 

Comisia pentru antreprenoriat și turism 

                     Nr.LXXIV/218 

 

 

Bucureşti, 12 decembrie 2022     

 

 
 

A V I Z      C O M U N 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.21 și art.61 din Regulamentul 

activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia 

pentru industrii și servicii și Comisia pentru antreprenoriat și turism din cadrul 

Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii și servicii și Comisia pentru 

antreprenoriat și turism din cadrul Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi 

avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023, transmis de Guvernul 

României. 

Conform prevederilor art.22 din Regulamentul activităţilor comune ale 

Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, membrii Comisiilor reunite au 

examinat proiectul de lege în ședința din 12 decembrie 2021. 

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi 

anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Antreprenoriatului și 

Turismului (anexa 3/60). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea 

com.antreprenoriat
Conform cu originalul



2 

 

Ministerului Antreprenoriatului și Turismului.  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului 

de stat pe anul 2023 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului 

Antreprenoriatului și Turismului (anexa 3/60) au fost avizate favorabil.  

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul activităţilor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, au fost depuse 

amendamente.  

Amendamentele admise sunt redate în Anexa nr.1 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 Sándor BENDE   

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat  Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI 

 

 

PREŞEDINTE 

Senator Eugen ŢAPU NAZARE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voturi pentru 32 

Voturi împotrivă 6 

Abţineri 0    

https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=36&cam=2&leg=2020
https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=A45DFAB4-1046-41CA-AEF7-0D7CBADA0668
https://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=205&cam=2&leg=2020
https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=3DAA5BFB-8262-4659-98F7-E9CF4110E48C
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ANEXĂ 

 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 ANEXA nr. 3 / 60 Ministerului Antreprenoriatului și Turismului 

 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcap

itol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

Motivaţia 

respingerii 

 

1.  Legea bugetului de stat 

pe anul 2023, Ministerul 

Antreprenoriatului și 

Turismului, Fișa 

programului bugetar, 

Anexa 3/60/27 cod 

program 2170, I. Credite 

de angajament Propuneri 

2023, II. Credite 

bugetare Propuneri 2023 

 

Se alocă la linia de credite de 

angajament un buget pentru anul 2023 

în valoare de 2.000.000 mii lei și la 

linia de credite bugetare pentru anul 

2023 în valoare de 2.000.000 mii lei. 

 

Autori:  

Cristian-Paul Ichim, deputat 

neafiliat;  

Andrei-Răzvan Lupu, deputat 

neafiliat,  

Oana-Alexandra Cambera, deputat 

neafiliat, 

 Simina-Daniela-Geanina Tulbure, 

deputat neafiliat,  

Cristina -Camelia Rizea, deputat 

neafiliat, 

Daniel-Liviu Toda, deputat neafiliat,  

Alin-Costel Prunean, deputat 

neafiliat,  

Lóránt-Zoltan Sas, deputat neafiliat,  

Dragoș-Cătălin Teniță, deputat 

neafiliat,  

Cosmin-Marian Poteraș, senator 

neafiliat 

 

 Schema HoReCa 2 - prin care restaurantele, hotelurile, 

agențiile de turism și alte firme românești ar fi obținut 

compensații pentru scumpirile la energie în urma 

războiului din Ucraina figurează pe lista programelor 

naționale de sprijin pentru IMM, dar cu zero credite de 

angajament și zero credite bugetare din bugetul de stat, 

conform bugetului Ministerul Antreprenoriatului și 

Turismului.  Antreprenorii au cerut, la consultări cu 

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului peste 4 

miliarde de lei. Conform planificării pentru programul 

HORECA nu erau alocate fonduri. 

Propun alocarea Ministerului Antreprenoriatului și 

Turismului la credite de angajament  și bugetare la 

Anexa 3/60/27 cod program 2170 a sumei de 2.000.000 

mii lei. 

Sursa de finanțare: Se diminuează de la Ministerul 

finanțelor-Acțiuni generale, Anexa 3/65/02, Capitolul 

5001, Cheltuieli – Bugetul de stat, I. Credite de 

angajament Propuneri 2023, cu suma de 2.000.000 mii 

lei, respectiv II. Credite bugetare Propuneri 2023 cu 

suma de 2.000.000 mii lei 

 



 4 

2.  
Anexa nr. 3 / 60 / 27 Cod 

program 1786 - 

Stimularea infiintarii si 

dezvoltarii 

intreprinderilor mici si 

mijlocii 

 

 

 

 

Se suplimentează bugetul de credite 

de angajament alocat din bugetul de 

stat al programului 1786 - Stimularea 

înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii, cu 

suma de 22.000 mii lei pentru 

sprijinirea a 900 de beneficiari 

suplimentari în anul 2023 .  

 

Autori: 

Cambera Oana-Alexandra – deputat 

neafiliat 

Tulbure Simina-Geanina-Daniela – 

deputat neafiliat 

Lupu Andrei-Răzvan – deputat 

neafiliat 

Toda Daniel Liviu - deputat neafiliat 

Teniţă Dragoş-Cătălin – deputat 

neafiliat 

Ichim Cristian-Paul – deputat 

neafiliat 

Prunean Alin-Costel – deputat 

neafiliat 

Rizea Cristina Camelia – deputat 

neafiliat 

Sas Lóránt-Zoltan – deputat neafiliat 

Poliţeanu Mihai-Laurenţiu – deputat 

neafiliat 

Poteraș Cosmin-Marian – senator 

neafiliat 

 

În România, densitatea antreprenorială este foarte 

scăzută, la jumătate din media UE (număr firme/1000 

locuitori). Rata de supraviețuire a firmelor este scăzută, 

la fel ca rata de creștere în dimensiune. În acest context, 

programele de dezvoltare a aptitudinilor antreprenoriale 

pot contribui la ameliorarea situației prin oferirea 

informațiilor și contribuirea la dezvoltarea capacităților 

necesare pentru crearea și dezvoltarea unor afaceri 

sustenabile. 

Un astfel de program, Viitor PLUS - antreprenori 

pentru dezvoltare a fost co-finanțat de la bugetul de stat 

prin Programul Operațional Capital Uman în perioada 

2018-2021, cu un impact de 117 locuri de muncă create 

pentru șomeri, persoane inactive/persoane angajate 56 

IMM-uri create și funcționale la 6 luni după terminarea 

sprijinului și 555 participanți care au absolvit programul 

de formare antreprenorială. 

Obiectivul programului care face obiectul 

amendamentului este „stimularea înființării și dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea 

performanțelor economice ale acestora, realizarea unei 

creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, 

bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și 

pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de 

muncă.”. 

 

Sursa de finanțare: Bugetul Administrației 

Prezidențiale Anexa nr. 3 / 01 / 02, 5001 01 Cheltuieli 

curente I) Credite de angajament 

 

 

 

3.  Ministerul 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

 

La Anexa 3/60/27 se 

completează cu un nou 

Se propune suplimentarea bugetului 

Ministerului pentru Programul Start 

Up Nation cu suma de 1.000.000 mii 

lei 

 

În contextul economic dificil pe care România îl 

traversează, cauzat de conflictul de la graniță, dar și de 

recesiunea economică, stimularea mediului 

antreprenorial este esențială pentru ca economia 

națională să poată depăși, cu bine, provocările actuale. 
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aliniat 

 

Autori: 

Ion Ștefan– deputat neafiliat Ludovic 

Orban– deputat neafiliat 

Violeta Alexandru– deputat neafiliat 

Ionel Dancă– deputat neafiliat 

Antonel Tănase– deputat neafiliat 

Bogdan Bola– deputat neafiliat 

Adrian Miuțescu– deputat neafiliat 

Constantin Șovăială– deputat 

neafiliat 

Gabriel Plăiașu– deputat neafiliat 

Daniel Rusu – deputat neafiliat 

Claudiu Chira,– deputat neafiliat 

George Ionescu– deputat neafiliat 

Alexandru Kocsis– deputat neafiliat 

Adrian Oros-senator neafiliat 

 

Programul Start-Up Nation România este o măsură pe 

care antreprenorii o așteaptă, pentru stimularea înființării 

întreprinderilor mici și mijlocii. 

 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția 

Guvernului 

4.  Ministerul 

Antreprenoriatului și 

Turismului 

 

La Anexa 3/60/26 se 

completeaza cu un nou 

aliniat 

Se propune suplimentarea sumei 

pentru Programul national pentru 

stimularea crearii, dezvoltarii si 

promovarii brandurilor sectoriale - 

Schema de ajutor de minimis pentru 

operatorii economici in vederea 

modernizarii si dezvoltarii statiunilor 

balneare si balneoclimatice cu 15.000 

mii lei. 

Autori: 

Ion Ștefan– deputat neafiliat Ludovic 

Orban– deputat neafiliat 

Violeta Alexandru– deputat neafiliat 

Ionel Dancă– deputat neafiliat 

Antonel Tănase– deputat neafiliat 

Bogdan Bola– deputat neafiliat 

Adrian Miuțescu– deputat neafiliat 

Constantin Șovăială– deputat 

neafiliat 

Gabriel Plăiașu– deputat neafiliat 

În România sunt peste 2.500 de izvoare minerale care 

reprezintă un potențial ce trebuie valorificat din punct de 

vedere turistic. Printre aceste izvoare minerale se numără 

și cele din Vrancea, din comuna Vizantea-Livezi, acolo 

unde s-au început lucrările la stațiunea balneo care poartă 

numele localității. Avem nevoie de investiții pentru 

modernizarea stațiunilor balneare și balneoclimatice și 

astfel, de susținerea dezvoltării afacerilor din aceste zone 

care se bazează pe resurse naturale terapeutice.  

 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la dispoziția 

Guvernului 
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Daniel Rusu – deputat neafiliat 

Claudiu Chira,– deputat neafiliat 

George Ionescu– deputat neafiliat 

Alexandru Kocsis– deputat neafiliat 

Adrian Oros-senator neafiliat 

 

 

 


