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     CAMERA  DEPUTAŢILOR                                       SENAT 

   Comisia pentru politică economică,    Comisia economică, industrii şi servicii             
reformă şi privatizare                                 

          Bucureşti, 05.12.2011                                       Bucureşti, 05.12.2011 
    Nr.21/305/2011                                                  Nr.XX/473/2011 
 
 

Comisia pentru industrii şi servicii             Comisia pentru privatizare şi administrarea 
                                                                                              activelor statului 
       Bucureşti, 05.12.2011                                   Bucureşti, 05.12.2011 
       Nr.23/404/2011                                              Nr.XXI/275/2011 
 
Nr. PL-x 692/2011 
 
 

AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012 

 
 

În conformitate cu prevederile art.1 pct.2 şi art.9 din Regulamentul şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi 
servicii din cadrul Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi 
servicii şi Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul 
Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu             
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012, trimis de Guvern. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, şi art.67 din Regulamentul Senatului, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege 
menţionat mai sus în şedinţa din  5 decembrie 2011. 

Cele patru Comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012 
şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliului Concurenţei, Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor şi  Secretariatului General al Guvernului. 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 
din partea următoarelor instituţii publice: Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul 
Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliul Concurenţei, Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi Secretariatul General al Guvernului. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2011 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului 
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Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliului Concurenţei, Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi Secretariatului General al Guvernului au fost 
avizate favorabil. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa la prezentul aviz. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

 

                

PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE, 

 

              Deputat Mihai TUDOSE                        Senator Varujan VOSGANIAN 

 

 

 
 
 

PREŞEDINTE,                                             PREŞEDINTE, 

 

              Deputat Iulian IANCU                           Senator Valentin-Gigel CALCAN 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE RESPINSE : 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat

 Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

1. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei 4.804.749 lei pentru 
reabilitare  reţea de alimentare cu 
energie electrică în municipiul Lupeni 
– staţiunea turistică Straja, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Acest proiect este aprobat, 
contribuţia primăriei municipiului 
Lupeni pentru acest proiect este de 
306.575 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 5.111.324 lei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

2. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 697.078 lei pentru 
extinderea alimentării cu energie 
electrică în comuna Sîntămăria-Orlea, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

Proiectul implică extinderea reţelei 
de joasă tensiune în cinci zone ale 
comunei care se caracterizează prin 
dezvoltare rezidenţială şi potenţial 
economic deosebit, dar care este 
frânat de lipsa infrastructurii 
energetice. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 



4 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat

 Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

3. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 395.038,84 lei 
pentru realizarea  electrificării zonelor 
neelectrificate din satul Copaci, 
comuna Totesti, jud. Hunedoara prin 
programul Electrificarea  2007-2009. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Aceste fonduri sunt necesare pentru 
alimentarea cu energie electrica a  
13 gospodarii din satul Copaci si 
repopularea acestui sat. Dosarul 
cererii de finanţare a fost depus in 
luna Iunie 2009, la MIRA. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

4. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 205.000 lei pentru 
extinderea reţelei electrice în satul 
Castau, comuna Beriu, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 
 
 

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 2009, 
suma estimată  nefiind plătită. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat

 Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

5. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 1.731.769 lei 
pentru reabilitarea  şi modernizarea 
Centrului Vechi al municipiului 
Lupeni, jud. Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Proiectul este aprobat, contribuţia 
primăriei municipiului Lupeni este 
de 612.231 lei, valoarea totală a 
proiectului fiind de 2.344.000 lei. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

6. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei 
pentru electrificarea satului URSICI 
comuna Bosorod, judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 
 
 
 

Realizarea acestui proiect de 
electrificare a satului Ursici ar 
favoriza stabilizarea locuitorilor in 
satele de munte si atragerea 
investitorilor. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat

 Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

7. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 205.000 lei pentru 
extinderea reţelei electrice in satul 
Castau, comuna Beriu, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 2009, 
suma estimată  nefiind plătită. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

8. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 120.000 lei pentru 
modernizarea iluminatului public în 
comuna Beriu, judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 
 
 
 
 

Contract  multianual, suma estimată 
fiind cea aferenta anului 2012. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat

 Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

9. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 7.379.383 lei 
pentru CET Paroseni Instalarea cazan 
de 270 t/h si a unui CAF de 100 
Gcal/h, inclusiv amenajări in 
gospodăria de cărbune si lucrări de 
alimentare cu apa de adaos, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 

 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Continuarea lucrărilor in vederea 
realizarea unui flux de benzi , 
continuarea lucrărilor in vederea 
finalizării acumulării hidrotehnice 
Baleia. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

10. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  2.013.880 lei 
pentru Suprainaltarea depozitului de 
zgura si cenuşa V. Caprisoara Transa 
II, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Asigurarea de spatii de depozitare a 
zgurii si cenuşii. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat

 Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

11. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  937.000 lei pentru 
Reabilitarea blocului nr. 4 de 150 MW, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Proiectare,achiziţionare si montare 
privind reutilizarea prin pompare a 
condensatului rezultat de la 
boilerele de termoficare ale 
grupului nr. 4; proiectare, achiziţie 
si montare instalaţie filtre cu 
autocurăţire si instalaţie de caratire 
cu bile a condensatorului în timpul 
funcţionarii; alimentarea cu energie 
electrica a electropompelor de 
circulaţie apa răcire nr. 5 si 6 din 
secţiile 5BA si 6 BA ale blocului 
nr. 4. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

12. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  199.585 lei pentru 
reabilitarea reţelelor de apa fierbinte si 
a punctelor termice din sistemul de 
termoficare al Văii Jiului
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 

, 

Reducerea pierderilor datorate 
defecţiunilor apărute in sistemul de 
termoficare in oraşul Petroşani. 

Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat

 Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

13. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 70.083.051 lei 
pentru Instalaţia pentru desulfurarea 
gazelor de ardere de la grupul nr. 4 de 
150 MW si CAF de 103 Gcal/h, 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD  

Respectarea Directivei Europene 
2001/80/EC, transpusa prin HG 
541/2003, modificata si completata 
prin HG 322/2005 privind stabilirea 
unor masuri pentru limitarea 
emisiilor in aer ale anumitor 
poluanţi proveniţi din instalaţii 
mari de ardere. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

14. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  19.073.214 lei 
pentru schimbarea tehnologiei de 
colectare, transport si depozitare a 
zgurii si cenuşii, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 

Respectarea prevederilor Directivei 
Europene 31/1999, transpusa de 
HG 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat

 Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

15. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  7.621.209 lei 
pentru Instalare centrala termica de 
pornire pentru grupul nr. 4 de 150 MW 
din S.E. Paroseni, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Asigurarea aburului auxiliar 
necesar pornirii grupului nr. 4. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

16. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  120.200 lei pentru 
imobilizări necorporale, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 
 

Necesare pentru respectarea 
drepturilor de autor cu privire la 
soft-urile utilizate. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat

 Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

17. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 225.800 lei pentru 
studii de prefezabilitate si studii de 
fezabilitate, Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Necesare pentru supraînălţarea si 
închiderea depozitului nou de zgura 
si cenuşa (nr. 1) si pentru 
identificarea a noi capacităţi de 
depozitare si pentru racordarea la 
SEN a noului grup energetic. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

18. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.500.000 lei 
pentru dotări si utilaje independente, 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 
 

Asigurarea necesarului de dotări in 
vederea bunei desfăşurări a 
activităţilor de exploatare, 
mentenanţă din cadrul S.E. 
Paroşeni. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat

 Text amendament propus 
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19. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  60.000 lei pentru 
expertiza tehnica a depozitului Radoni, 
IJAK si FERES, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

20. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  30.000 lei pentru 
expertiza tehnica a depozitului nou de 
zgura si cenuşa (nr.1), Termoelectrica 
SA, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 
 

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 



13 
 

Nr. 
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21. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 2.000.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie nivel 1-LN1 
(lucrări de întreţinere), Termoelectrica 
SA Bucureşti, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Necesare pentru menţinerea in stare 
de funcţionare a capacitaţilor de 
producţie din cadrul S.E. Paroseni. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

22. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  500.000 lei pentru 
Lucrări de reparaţie nivel 2-LN2 
(lucrări reparaţii accidentale si 
neprogramate), Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD  
 
 

Necesare pentru menţinerea in stare 
de funcţionare a capacităţilor de 
producţtie din cadrul S.E. Paroseni. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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23. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  5.492.000 lei 
pentru Lucrări de reparaţie nivel 3-
LN3 (lucrări de reparaţii RC), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Necesare pentru menţinerea in stare 
de funcţionare a capacităţilor de 
producţie din cadrul S.E. Paroseni. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

24. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.800.000 lei 
pentru lucrări de reparaţie nivel 4-LN4 
(lucrări de reparaţii RK), 
Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD  
 
 

Necesare pentru menţinerea in stare 
de funcţionare a capacităţilor de 
producţie din cadrul S.E. Paroşeni. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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25. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  101.200 lei pentru 
redarea in circuitul agricol a haldei de 
zgura si cenuşa FERES IJAK, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 

 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Necesare pentru respectarea 
cerinţelor impuse de legislaţia de 
mediu. 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

26. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  60.000 lei pentru 
realizarea unei instalaţii proprii de 
termoficare a incintei S.E. Paroseni - 
Proiect Tehnic si Caiet de Sarcini, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 

  
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD  
 

Necesare pentru reducerea 
cheltuielilor făcute pentru 
asigurarea microclimatului 
corespunzător in incinta S.E. 
Paroseni.  
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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27. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  20.000 lei pentru 
supraînălţarea si închiderea 
depozitului nou de zgura si cenuşa 
(nr.1) - Proiect Tehnic si Caiet de 
Sarcini, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 

Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

Necesara pentru demararea 
formelor privind depozitarea in 
fluid dens.  
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

28. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  100.000 lei pentru 
execuţie lucrări de închidere si redare 
in circuitul agricol si/sau silvic, sau 
lucrări de fixare a cenuşii zburătoare 
până la începerea lucrărilor de 
depozitare a zgurii si cenuşii sub 
forma de fluid dens pentru RADONI-
Proiect Tehnic si Caiet de Sarcini, 
Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 

Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 

Necesara pentru respectarea 
cerinţelor impuse de legislaţia de 
mediu.  
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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29. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.000.000 lei 
pentru realizarea unui bloc energetic 
nou la SE Paroseni -Proiect Tehnic si 
Caiet de Sarcini, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 

  
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Necesar pentru creşterea capacităţii 
de producţie la S.E. Paroseni. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

30. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  4.320.000 lei 
pentru lucrări de închidere a 
depozitului de zgură şi cenuşă Valea 
Caprisoara în vederea trecerii pe slam 
dens, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 

 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD  
 

Asigurarea de spatii de depozitare a 
zgurii si cenuşii până la trecerea pe 
slam dens si respectarea 
prevederilor Directivei Europene 
31/1999, transpusa de HG 
349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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31. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.541.092 lei 
pentru modernizare străzi Tudorăneşti, 
Golceşti, Răbăreasa,Municipiul Brad, 
judeţul Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Necesara pentru dezvoltarea 
comunităţii miniere. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

32. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri,  
 

Modernizarea instalaţiilor de sortare 
claubare existente in scopul asigurării 
unui sort omogen cu dimensiuni de  0- 
40 mm. Modernizarea presupune: 
-Instalatie de sortare claubare 
E.M.Lonea    
  - valoare: 968.000 lei 
  - termen :  2012 
- Instalaţie de sortare claubare 
E.M.Livezeni    
 - valoare: 1.155.000 lei 
  - termen :  2012 
- Instalaţie de sortare claubare 
E.M.Vulcan    
 - valoare: 900.000 lei 
  - termen :  2012 

Tehnologia consta în schimbarea 
metodelor actuale de sortare care 
realizează sortul 0-80 mm, cu 
procesarea cărbunelui brut prin 
tehnologia de clasare/sfărâmare 
adecvata obţinerii huilei sortate la 
granulaţia 0-40 mm, fapt ce va 
răspunde la noile cerinţe 
tehnologice ale termocentralelor. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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- Instalaţie de sortare claubare 
E.M.Lupeni    
 - valoare: 968.000 lei 
  - termen :  2012 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

33. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  250.000 lei pentru 
alimentarea cu gaze naturale a oraşului 
Aninoasa, judeţul Hunedoara. 
 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 
 
 

Această sumă este necesară pentru 
efectuarea de branşamente şi 
instalaţii individuale. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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34. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei 100.000 lei pentru 
CTE Deva - extindere pe orizontală a 
depozitului de zgură şi cenuşă mal 
drept râu Mureş. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Conformare la cerinţele de mediu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

35. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei 11.000.000 lei pentru 
CTE Deva – coletarea şi transportul în 
depozit a zgurii, cenuşii şi a produselor 
de desulfurare. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 
 
 
 

Conformare la cerinţele de mediu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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36. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei 100.000.000 lei pentru 
CTE Deva – instalaţii de desulfurare a 
gazelor de ardere aferente grupului 
nr.3. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD  

Conformare la cerinţele de mediu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

37. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei 100.000 lei pentru 
CTE Deva – instalaţii de desulfurare a 
gazelor de ardere aferente grupului 
nr.4. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 
 
 
 
 

Conformare la cerinţele de mediu. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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38. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei 44.000.000 lei pentru 
CTE Deva – lucrări de retehnologizare 
la grupul nr.4. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 

Creşterea performanţelor grupului. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

39. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei 200.000 lei pentru 
CTE Deva – grup energetic in ciclul 
combinat în condensaţie, cu 
capacitatea de 400 MW şi funcţionare 
pe gaze naturale. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD  
 
 
 
 

Refacerea capacităţii de producţie a 
societăţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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40. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei 200.000 lei pentru 
CTE Deva – grup energetic in ciclul 
combinat în condensaţie, cu 
capacitatea de 400 MW şi funcţionare 
pe gaze naturale. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD  
 
 

Refacerea capacităţii de producţie a 
societăţii. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

41. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei 55.100.000 lei pentru 
CTE Deva – lucrări de 
reparaţii/reabilitare Grup nr.3. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 
 
 

Lucrările de reparaţii/reabilitare 
cuprind: reabilitare electrofiltru, 
reparaţii cazane şi auxiliare cazan, 
reparaţii turbină şi auxiliare, 
reparaţii electrice, construcţii şi 
instalaţii. Readucerea instalaţiilor la 
parametrii optimi de funcţionare 
din punct de vedere tehnico-
economic şi al legislaţiei de mediu.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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42. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei 147.115.000 lei pentru 
CTE Deva – lucrări de 
reparaţii/reabilitare Grup nr.4. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 

Lucrările de reparaţii/reabilitare 
cuprind: reabilitare electrofiltru, 
reparaţii cazane şi auxiliare cazan, 
furnitură mori cu galeţi, reparaţii 
turbină şi auxiliare, reparaţii 
electrice, construcţii şi instalaţii. 
Readucerea instalaţiilor la 
parametrii optimi de funcţionare 
din punct de vedere tehnico-
economic şi al legislaţiei de mediu.  
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

43. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 - Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Retehnologizarea exploatărilor miniere 
cu posibilităţi de viabilizare. 
Retehnologizarea presupune: 
- achiziţia a 2 complexe mecanizate 
pentru E.M. Livezeni  
-valoare: 20 milioane euro 
-termen :  2012-2014 
Achiziţia a 3 combine de înaintare în 
cărbune pentru E.M. Livezeni  
-valoare: 3 milioane euro 
- termen :  2012-2013 
Achiziţia unui complex mecanizat uşor 
pentru exploatarea abatajelor frontale 
cu banc de cărbune subminat la E.M. 

Realizarea proiectelor menţionate 
va conduce la creşterea 
productivităţii în abataje, în vederea 
menţinerii nivelului de producţie 
actual avînd în vedere scăderile de 
efective la nivel de C.N.H.-S.A..   
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Vulcan 
- valoare: 3 milioane euro 
- termen :  2012 
Achiziţia unui complex mecanizat uşor 
pentru exploatarea stratelor groase în 
felii orizontale la  E.M. Lonea 
-valoare: 3 milioane  
- termen :  2012 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD  

 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

44. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 3.733.369 lei 
pentru înfiinţarea Mina Muzeu, judeţul 
Hunedoara. 
 
Amendament propus de:  
Senator Vasile Cosmin Nicula  
Deputat Laurenţiu Nistor  
Deputat Cornel-Cristian Resmeriţă  
Grupul PSD 
 
 
 

Această sumă este necesară pentru 
efectuarea lucrărilor rămase de 
executat. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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45. Ministerul Economiei, Comerţului si 
Mediului de Afaceri 
Anexa 3/35 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comerţului si 
Mediului de Afaceri cu suma de  
850 mii lei pentru alimentare cu 
energie electrică în cadrul Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară 
Brâncoveanu, com. Potlogi, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
Amendament propus de: 
Deputat Gheorghe Ana – PSD Deputat 
Ion Stan. – PSD  
Deputat Ion Dumitru – PSD  
Senator Adrian Ţuţuianu – PSD 
Grupul Parlamentar PSD – Camera 
Deputaţilor.  
 

PNDI măsura 3.2.2 ctr. 
142/21.06.2010 
 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

46. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa 3/35 Min. Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 

Finalizare Complexul Hidroenergetic 
Lunca Pascani  valoare –  
237.000.000 lei 
 
Amendament propus de:  
 Florin Constantinescu Senator PSD 
 
 
 
 

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se evita 
degradarea lucrărilor efectuate până 
în prezent. 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului  

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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47. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa 3/35 Min. Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 

Realizarea unui sistem de transformare 
a energiei solare in energie electrica - 
oraş Harlau- valoare 6.000.000 lei 
 
Amendament propus de:  
Florin Constantinescu Senator PSD 

Obiectivul general al proiectului 
este realizarea unei capacităţi de 
producere a energiei realizându-se 
o economie substanţiala la nivelul 
bugetului local. 
 
Sursă de finanţare: Fondul de 
rezerva al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

48. Legea   bugetului   de   stat   pe   2012 
Anexa     3/35     Ministerul  
Economiei, Comerţului şi Mediului 
de Afaceri 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri , anexa cu suma 
de : 
 
Amendament propus de:  
 Senator PSD Alexandru Cordoş 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
- alimentarea cu gaz a localităţii 
Huedin din judeţul Cluj 
- valoare - 50.000.000 lei 
- înfiinţarea unui parc Industrial in 
localitatea Turda jud Cluj 
- valoare - 20.000.000 lei 
- înfiinţarea unui parc Industrial 
in localitatea Huedin jud. Cluj 
- valoare - 15.000.000 lei 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
Bugetul  Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri 
 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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49. Legea bugetului de stat pe 2012 
Anexa nr. 3/35 – Ministerul 
Economiei, Comertului şi Mediului 
de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  18.800.000 lei 
pentru acţiuni de ecologizare a 
procesului de reciclare a deşeurilor şi 
subproduselor plumboase, rezultate din 
obţinerea plumbului decuprat, pentru 
SC Romplumb S.A. Baia Mare, judeţul 
Maramureş. 
 
Amendament propus de:  
Senator Gheorghe Bîrlea 
Grupul PD-L 
 

  SC Romplumb S.A. Baia Mare, 
judeţul Maramureş , nu mai este 
cuprinsă cu nici o alocaţie bugetară. 
Continuarea sprijinului bugetar 
pentru Romplumb în anul 2012 va 
asigura funcţionarea uzinei cu 
respectarea legislaţiei de mediu. 
 Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

50. Anexa nr. 3/35/02 pag. 7 
Cap. 8001 
Subcapitol 01 
Paragraf 10 

Susţinerea investiţiei  
Retea energie electrica de joasa 
tensiune,com Pungesti  
Valoare:  50 mii lei 
 
Autori:  
senator PSD SILISTRU DOINA 
Grup parlamentar PSD 
 
 
 

Extinderea retelei de energie 
electrica de joasa tensiune. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

51. Anexa nr. 3/35 
Ministerul Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Economiei, Comertului si 
Mediului de Afaceri la anexa nr.3/35  
cu suma de 590 000 mii lei  
 
Iniţiator Lese Doru Brasoan Deputat 
PD-L 
 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului si suplimentarea 
sumei pentru continuarea 
programului de electrificare a 
gospodăriilor neelectrificate   
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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52. Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri 
Anexa 3/35 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri cu suma de 92 mii lei. 
 
Autor: deputat Cezar Preda - PDL 

Se solicită această sumă pentru 
proiectare – înfiinţare sistem 
distribuţie gaze naturale com. 
Podgoria, jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului  

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

53. Ministerul Economiei, Comerţului 
şi Mediului de Afaceri 
Anexa 3/35 

Suplimentarea bugetului Ministerul 
Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri cu suma de 400 mii lei. 
 
Autor: deputat Cezar Preda - PDL 

Se solicită această sumă pentru 
cofinanţare proiect Amenajare Târg 
Săptămânal, com. Odăile, jud. 
Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

54. Proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2012 
 
Art.45.-  
 
 
 
 
__ 

Proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2012 
 
Art.45.- (4) Prevederile prezentului 
articol nu se aplică societăţilor 
financiar-bancare şi de asigurări şi 
Societăţii Comerciale "Fondul 
Proprietatea" - S.A. 
 
Amendament propus de:  
Senator UNPR Petru Şerban 
Mihăilescu 
 
 

Se introduce un alineat nou, 
alin.(4), prin care se precizează şi 
se menţine excepţia societăţilor 
financiar-bancare şi de asigurări şi 
Societăţii Comerciale "Fondul 
Proprietatea" - S.A., aşa cum este 
ea prevăzută la art. 31 din Legea 
nr.329/2009, având în vedere că 
aceşti operatori economici sunt 
supuşi supravegherii unor autorităţi 
publice cu atribuţii specifice, cum 
ar fi BNR sau CSA.   

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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55. Legea bugetului de stat pe 2012 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13 
 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 100.000 
lei pentru continuarea şi/sau finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Spitalului de 
Pediatrie Ploieşti. 
 
Iniţiator:  
Senator PSD- Iulian Bădescu 
 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
actului medical. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

56. Legea bugetului de stat pe 2012 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13 
 
 
 

Se propune alocarea sumei de 100.000 
lei pentru continuarea şi/sau finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Secţiei „Buna 
Vestire” din cadrul Spitalului Judeţean 
Ploieşti. 
 
Iniţiator:  
Senator PSD- Iulian Bădescu 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
actului medical. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

57. Legea bugetului de stat pe 2012 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13 
 

Se propune alocarea sumei de 100.000 
lei pentru continuarea şi/sau finalizarea 
lucrărilor de reabilitare a Spitalului 
Municipal nr. 1 Ploieşti -„Schuller”. 
 
Iniţiator: 
 Senator PSD- Iulian Bădescu 
 

Necesitatea existenţei unui spaţiu 
adecvat pentru desfăşurarea 
actului medical. 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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58. Legea Bugetului de Stat pe 2012,  
SECRETARIATUL GENERAL AL 
GUVERNULUI,  
Anexa nr. 3/13/02 pag.11, Cap. 
6701, Titlu 59, art. 12 

Alocarea sumei de 60.000 de lei pentru 
construirea clopotniţei Bisericii din 
satul Ploieştiori, comuna Blejoi, 
judeţul Prahova. 
 
 
Iniţiator: 
 Senator PSD- Iulian Bădescu 

Necesitatea dotării adecvate a 
Bisericii comunei pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a 
serviciului religios. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

59. Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi 
religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de 820 mii lei pentru consolidare 
şi renovare Biserica Constantin 
Brâncoveanu, comuna Doiceşti, 
judeţul Dâmboviţa.  
 
 
Autori:  
Deputat Gheorghe Ana – PSD 
Deputat Ion Stan. – PSD 
Deputat Ion Dumitru – PSD 
Senator Adrian Ţuţuianu - PSD 
Grupul Parlamentar PSD – Camera 
Deputaţilor. 
 

Data începerii lucrării 01.05.2007, 
Ministerul Culturii  ctr. 
272/05.2007. S-au alocat 25% din 
valoarea lucrării. Obiectivul este 
monument istoric sec. XVI. 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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60. Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului  

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi 
religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de 92 mii lei pentru restaurarea 
şi introducerea în circuitul turistic a 
bisericii de lemn Mânăstirea Maicii 
Domnului, modernizarea şi crearea 
infrastructurilor şi utilităţilor conexe, 
com. Vişina , judeţul Dâmboviţa. 
 
Autori:  
Deputat Gheorghe Ana – PSD 
Deputat Ion Stan. – PSD 
Deputat Ion Dumitru –  
PSDSenator Adrian Ţuţuianu - PSD 
Grupul Parlamentar PSD – Camera 
Deputaţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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61. Anexa 3/13 – Secretariatul General 
al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi 
religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de 292 mii lei pentru restaurare 
bisericuţă lemn, com. Voineşti, judeţul 
Dâmboviţa. 
 
 
Autori:  
Deputat Gheorghe Ana – PSD 
Deputat Ion Stan. - PSD 
Deputat Ion Dumitru - PSD 
Senator Adrian Ţuţuianu - PSD 
Grupul Parlamentar PSD – Camera 
Deputaţilor. 
 

Axa prioritară 5. Proiect finanţabil, 
în curs de semnare contract de 
finanţare 
 
Sursa de Finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

62. Legea bugetului de stat pe 2012 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 6701 
Titlu 59 
Art. 12 

Finalizare Catedrala Pogorarea 
Sfantului Duh – valoare 700 mii lei  
 
 
Iniţiator:  
Florin Constantinescu Senator PSD 

Oprirea lucrarilor in faza actuala ar 
insemna degradarea erodarea 
caramizii si fierului la care se 
adauga infiltrarea apei la demisolul 
catedralei 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 



34 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
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63. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Ansamblul Mănăstirii Hurezi 
Monument înscris în Lista 
Patrimoniului Cultural Mondial: 
Palatul Brâncovenesc Cod LMI:  
VL-II-m-A-09894.03 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei istorice 
- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, Palatul 
brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

64. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Ansamblul Mănăstirii Hurez: 
Corpuri de chilii 
Cod LMI: 
VL-II-m-A-09894.06 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei istorice 
- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, Palatul 
brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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65. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Bolniţa Mănăstirii Hurezi (Integrată 
Ansamblului de la Hurezi) 
Cod LMI:  
VL-II-m-A-09895.01 
 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Consolidare restaurare Biserica 
mare inclusiv restaurare pictură 
murală interioară şi din pridvor 
Lucrări necesare : 
- Consolidarea terenului pe 
latura de vest a incintei istorice,  
- Drenarea apelor de suprafaţă şi 
subterane in zona incintei istorice 
- Finalizare restaurare parament 
exterior la Biserica mare; 
- Consolidare clădiri incinta 
istorică (corpuri de chilii, Palatul 
brâncovenesc, fântâna 
brâncovenească 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

66. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Schitul Sfinţii Apostoli Petre si Pavel 
(Ansamblului Sfintei Manastiri  
Hurezi) 
Cod LMI:  
VL-II-m-A-09899.01 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
 
 
 
 

Consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 
Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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67. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Biserica Schitului "Sfântul Ştefan" 
(Integrat Ansamblului de la Hurezi) 
Cod LMI: 
VL-II-m-A-09896.01 
Oraşul Horezu, sat aparţinător 
Romanii de Jos 
Autor: Aurel Vlădoiu – PSD 
 
 

Consolidarea/ restaurarea 
Bolniţei, a Schiturilor "Sfinţii 
Apostoli" şi "Sfântul Ştefan" 
(proiectare şi execuţie str.şi 
componente istor.) 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

68. Alocarea sumei de 
 

20.000 000 lei pentru poziţiile  
9 - 13 

 Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

69. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Mănăstirea Dintr-un Lemn: 
Construire Biserică 
Com. Frânceşti, sat Dezrobiţi 
 
Autor: 
 Aurel Vlădoiu – PSD 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
 
 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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70. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Mănăstirea Sărăcineşti 
Consolidare/restaurate ansamblu - 
biserică, copuri de chilii şi turn 
clopotniţă 

- proiectare (ET, PT) şi execuţie 
Cod LMI:  
VL-II-m-B-09960 
Com. Păuşeşti –Măglaşi, sal Valea 
Cheii 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
 
Autor:  
Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Ansamblu a fost  folosit ca unitate 
sanitară, ceea ce i-a produs multiple 
daune. Este necesară restaurarea 
acestuia, readucerea la forma 
originară şi clasarea în categoria 
valorică A 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

71. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Restaurare pictură 
Biserica "Buna Vestire" a fostului 
Schit Climent Cod LMI:  VL-II-m-B-
09871 
 Com. Pietrari, sat Pietrarii de Jos 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
 
Autor: 
 Aurel Vlădoiu – PSD 
 
 
 

Valoros monument de la jumătatea 
secolului al XVIII, amplasat in 
zonă cu potenţial turistic ridicat 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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72. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Biserica " Sfinţii Voievozi" şi 
"Sfântul Vasile" (Biserica de la 
Covreşti) 
 Cod LMI: VL-II-m-B-09788 Oraşul 
Horezu, cartierul Olari 
Intervenţie de urgenţă - consolidare 
Structură: 
- Proiectare: ET; PT 
- Execuţie: consolidare/ restaurare 
Componente artistice - FRESC~: 
Documentaţie tehnică; intervenţii de 
urgenţă (consolidare frescă), restaurare 
Suma necesară: 500.000 mii lei 
 
Autor:  
Aurel Vlădoiu – PSD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- în cult - 
Stare de precolaps (fisuri 
transversale şi longitudinale) 
- Necesită de urgenţă expertiză 
tehnică structură şi intervenţii de 
urgenţă pentru scoaterea din 
pericol. 
* 
Este biserica din cartierul olarilor şi 
păstrarea ei se impune ca element 
de atracţie culturală şi turistică, 
integrat  cartierului olarilor 
hurezeni. 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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73. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Biserica "Naşterea Maicii 
Domnului" a fostului Schit Peri 
Cod LMI: VL-II-m-B-09671 
Com. Costeşti, sat Bistriţa 
Structură: 
- ET, PT 
- Lucrări de consolidare 
Componente artistice: 
- Frescă: proiect, lucrări de restaurare; 
- Tâmplă şi icoane de tâmplă: proiect, 
lucrări de restaurareSuma necesară: 
100.000 mii lei  
 
Autor: 
 Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

74. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea , acoperirea 
cu tablă de cupru  Biserica cu Hramul 
„Intrarea în biserică a Maicii 
Domnului” 
Horezu 
Suma necesară: 200.000 mii lei  
 
Autor:  
Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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75. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitare chilii si Catedrala de la 
Centrul Eparhial Rm. Vâlcea 
Suma necesară: 1.000.000 lei lei  
 
Autor:  
Aurel Vlădoiu – PSD 
 

cofinanţare la proiectul de 
reabilitare a Centrului Eparhial, 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

76. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitare imobil cămin de bătrâni cu 
100 de locuri  
Parohia Băile Govora-centru Social Sf. 
Maria  
Suma necesară: 1.000.000 lei lei  
 
Autor: 
 Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

77. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitare  chilii şi pictură paraclis   
Mănăstirea Arnota 
Suma necesară: 500.000 lei  
 
Autor:  
Aurel Vlădoiu – PSD 
 
 
 

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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78. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Construcţie  biserică  
Parohia Măldăreştii de Jos, comuna 
Măldăreşti 
Suma necesară: 200.000 lei  
 
Autor:  
Aurel Vlădoiu – PSD 
 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

79. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea  
Biserica „Buna Vestire” Din Horezu, 
str. Olari-Danie –  
Suma necesară: 200.000 lei  
 
Autor: 
 Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

80. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Reabilitarea, consolidarea  
Biserica Cuv. Paraschiva, Sf. Nicolae 
(pr. Gh. Lepea) Mariţa, Vaideeni (A) 
Suma necesară: 100.000 lei  
 
Autor: 
 Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Stare fizică gravă 
Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 



42 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlu/articol/alineat

 Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

81. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Construire chilii  
Sfânta Mănăstire Surupatele , comuna 
Frânceşti, judeţul Vâlcea 
Suma necesară: 500.000 lei  
 
Autor:  
Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

82. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Restaurare si conservare la Sfânta 
Biserica cu Hramul „Sfinţii Trei 
Ierarhi”, sat Genuneni,  comuna 
Frânceşti, judeţul Vâlcea 
Suma necesară: 200.000 lei  
 
Autor:  
Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

83. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Restaurare picturii la Sfânta Mânăstire 
cu Hramul „ Intrarea Maicii Domnului 
In Biserica”, satul Mierlesti  comuna 
Barbatesti, judeţul Vâlcea 
Suma necesară: 200.000 lei  
 
Autor:  
Aurel Vlădoiu – PSD 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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84. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Restaurare picturii la Sfânta Mânăstire 
cu Hramul „ Intrarea Maicii Domnului 
In Biserica”, satul Bodesti,  comuna 
Barbatesti, judeţul Vâlcea 
Suma necesară: 200.000 lei  
 
Autor:  
Aurel Vlădoiu – PSD 
 
 
 
 
 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

85. Guvernul României 
Secretariatul General al Guvernului 
Anexa 3/13 

Restaurare picturii la Sfânta Mânăstire 
cu Hramul „ Buna Vestire”, satul 
Maleni  comuna Barbatesti, judeţul 
Vâlcea 
Suma necesară: 200.000 lei  
Autori: Aurel Vlădoiu – PSD; Vasile 
BLEOTU– PSD;  Laurenţiu COCA– 
PSD 
 
 
 
 

Sursa de finanţare:  Fondul de 
rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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86. Secretariatul General al Guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 –  Grupa 59, 
articol 12 

Se propune a fi alocată suma de 1.410 
mii lei, reprezentând : 
- Episcopia Tulcii   500 mii lei 
- Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi 
Gavril”, oraşul Măcin, judeţul Tulcea  
50   mii lei; 
- Biserica „Sfânta Treime Jijila II”, 
comuna Jijila, judeţul Tulcea  
50 mii lei; 
- Biserica „Sf Dumitru Jijila I”, 
comuna Jijila, judeţul Tulcea   30 mii 
lei; 
- Biserica „Sf. Treime Greci III”, 
comuna Greci, judeţul Tulcea  
50 mii lei. 
- Mănăstirea Cocoş, comuna Niculiţel, 
jud. Tulcea  
300 mii lei 
- Biserica „Sf. Paraschiva”, comuna 
Niculiţel, jud. Tulcea  
50 mii lei 
- Biserica „Sf. Nicolae”, comuna 
Revărsarea, jud. Tulcea  
30 mii lei 
- Biserica grecească „Sf. Nicolae”, 
Sulina, jud. Tulcea  
100 mii lei 
- Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril”, comuna Chilia Veche, jud. 

 Noua Episcopie a Tulcii înfiinţată 
de către Sfântul Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române în anul 2004 şi 
care şi-a început activitatea în  25 
martie 2008, prin  bunăvoinţa 
Consiliului Judeţean Tulcea, a 
primit ca sediu clădirea fostului 
spital din str. Gloriei nr. 24 din 
municipiul Tulcea. 
 Pentru amenajarea sediului pentru 
birouri şi administraţia eparhială,  
elemente de strictă necesitate 
pentru buna desfăşurare a activităţii 
bisericeşti şi misionare în această 
parte a ţării încărcată de istorie şi 
de cultură bisericească şi naţională, 
s-a întocmit documentaţia pentru 
Reparaţie Capitală şi consolidare 
sediu administrativ al Episcopiei 
Tulcii. 
Documentaţia necesară împreună 
cu toate avizele ce se impuneau a 
fost depusă la Primăria 
Municipiului Tulcea, care în data 
de 19.09.2008 a eliberat autorizaţia 
de construire nr.608/29921. 
În data de 15.10.2008 a avut loc 
licitaţia pentru începerea execuţiei 
lucrării (în valoare de 6.000.000 
lei), actualmente restul de executat 
fiind de 4.500.000 lei. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Tulcea    100 mii lei 
- Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi 
Gavril”, comuna Crişan, Jud. Tulcea  
100 mii lei 
- Bisercica „Sf. Nicolae”, Tulcea, jud. 
Tulcea  50 mii lei 
 
Iniţiator: 
Belacurencu Trifon – Senator PSD 
 

 
Acordarea de sprijin financiar unor 
unităţi de cult în vederea finalizării 
unor biserici noi sau a reabilitării 
unor biserici aflate în stare avansată 
de degradare 
Sursa de finanţare – fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

87. Legea bugetului de stat pe 2012 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 6701 
Titlu 59 Art. 12 

Alocarea sumei de 50.000 lei 
pentru finalizarea construcţiei 
bisericii cu hramul "Sf. Neculai", 
oraş Targu Frumos, Jud. Iaşi 
 
Autor:  
Senator Lazar Sorin C-tin P.S.D. 
 

Finalizarea obiectivului de 
investiţii/Secretariatul General al 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

88. Legea bugetului de stat pe 2012 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 6701 
Titlu 59 Art. 12 

Alocarea sumei de 100.000 lei pentru 
finalizarea construcţiei bisericii cu 
hramul "Sf. Petru si Pavel", oraş 
Targu Frumos, Jud. Iaşi 
 
Autor:  
Senator Lazar Sorin C-tin P.S.D. 
 
 

Finalizarea obiectivului de 
investiţii/ Secretariatul General 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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89. Art. Secretariatul general al 
guvernului Anexa nr. 3/13/02 
CAPITOL 5001,  Grupa 59, art. 07. 
 
 

Se solicita suplimentarea bugetului 
Departamentul Pentru Românii de 
pretutindeni cu suma de 200.000 lei 
necesara demararii proiectului social 
,,Te iubeste mama!,, desfasurat de 
Associazione delle Donne Romene in 
Italia –A.D.R.I. Onlus,Milano Italia 
 
Autor:  
Mitrea Elena Senator PSD 
 

Proiectul urmareste: 
-Sustinerea psihologica a minorilor 
si familiilor acestora,in vederea 
micsorarii numarului de 
abandonuri, dar si a numarului de 
sinucideri si ucideri in randul 
copiilor ramasi in Romania  
-Sensibilizarea institutiilor si a  
intregii comunitati in combaterea 
factorilor de risc  in ceea ce 
priveste acest fenomen 
-Ridicarea calitatii vietii atat a celor 
ramasi acasa  ,cat si a celor plecati 
la munca in Italia;se acorda o 
atentiedeosebita a mentinerii 
legaturilor fundamentale ale 
romanilor din diaspora cu copii si 
persoanele de varsta a treia care se 
regasesc pe teritoriul Romaniei. 
  
Sursa de finantare : Bugetul 
Departamentului pentru Romanii 
de Pretutindeni. 
 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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crt. 

Articolul din 
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90.  Art. Secretariatul general al 
guvernului Anexa nr. 3/13/02 
CAPITOL 5001,  Grupa 59, art. 07. 
 
 
 

Se solicita suplimentarea bugetului 
DRPR cu suma de 200.000 lei 
necesara demararii proiectului 
intercultural romano-olandez. 
 
Autor: 
 Mitrea Elena Senator PSD 

Imbunatatirea relatiilor intre 
Olandezi si cetatateni romani din 
Olanda ,a unei bune cooperări între 
Romania si Olanda care are o 
pozitie economica foarte puternica 
pe plan international. Stimularea 
educaţiei în limba română, prin: 
finanţarea proiectelor iniţiate de 
comunităţile  româneşti pentru 
organizarea de cursuri de limba 
română, istorie şi geografie a 
Românie. 
-Susţinerea proiectelor de punere în 
valoare a patrimoniului cultural 
românesc, de păstrare a tradiţiilor şi 
de promovare a artei populare 
româneşti autentice vor avea un 
efect mai mare daca va avea un 
caracter intercultural intre olandezi 
si romani, organizarea de intilniri / 
cursuri/ ateliere de lucru si limba 
romana / marketing, publicitate si 
massmedia si pentru cetateni 
Olandezi 
 
Sursa de finantare:Bugetul 
Departamentului pentru Romanii 
de Pretutindeni 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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sursa de finanţare 
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91. Legea bugetului de stat pe 2012 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 6701 
Titlu 59 
Art. 12 

Se propune suplimentarea sumei 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
National cu suma de 400 mii lei 
necesara finalizarii constructiei 
bisericii ortodoxe ,,Sf.Constantin si 
Elena,, sat.Tisa 
Silvstrii,Odobesti,jud.Bacau 
 
Autor: 
senator PSD Elena Mitrea. 
 

Comunitatea este saraca ,iar 
constructia a inlocuit o biserica 
vehe din lemn,neincapatoare pentru 
comunitate. 
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01  

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

92. Legea bugetului de stat pe 2012 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 6701 
Titlu 59 
Art. 12 

Se propune suplimentarea sumei 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
National cu suma de 300 mii lei 
necesara pentru finalizarea 
lucrarilor de consolidare si 
constructie clopotnita la biserica 
ortodoxa,,Sfanta Inviere din 
Buhusi,jud.Bacau.  
 
Autor: 
senator PSD Elena Mitrea. 
 
 
 
 
 

Consolidare.Finalizare constructii 
incepute si sistate din lipsa 
fondurilor. 
Sursa de finantare : Fondul de 
Rezervă Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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93. Legea bugetului de stat pe 2012 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 6701 
Titlu 59 
Art. 12 

Reabilitarea Bisericii ,, Sf. Nicolae,, 
din satul Bereşti Tazlău- biserică din 
lemn – monument istoric Valoare 
700.000 lei. 
 
-Reabilitarea Bisericii ,,Sf. 
Gheorghe,, din satul Tescani 
     Valoare: 150.000 lei 
 
-Reabilitarea Bisericii ,,Sf. 
Arhangheli Mihail şi Gavril,, din 
satul  Româneşti 
     Valoare: 150.000 lei 
 
-Reabilitarea Bisericii ,,Sf.Nicolae,, 
din satul Boşoteni 
     Valoare: 150.000 lei 
 
-Reabilitarea Bisericii ,,Sf. Ilie,, din 
satul Prisaca 
     Valoare: 150.000 lei 
 
Autor: 
senator PSD Elena Mitrea. 
 
 

- Grad avansat de degradare a 
acoperişului. Demarate 
procedurile de proiectare. 
 
 
 
- Sistem de încălzire; anexe; 
consolidări 
 
 
- Sistem de încălzire; anexe; 
consolidări 
 
 
 
- Sistem de încălzire; anexe; 
consolidări 
 
 
- Sistem de încălzire; anexe; 
      consolidări  
 
Sursa de finantare: Fondul de 
Rezervă  
Bugetară la Dispoziţia 
Guvernului, cap.5001, grupa 50, 
art. 01 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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94. Secretariatul general al 
guvernului  
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 
6701 Titlu 59 Art. 12 

Se propune alocarea sumei de  
20 mii RON pentru reabilitarea 
monumentului istoric « Biserica de 
Lemn » din localitatea Lazuri de 
Beiuş, comuna Lazuri de Beiuş, 
judeţul Bihor. 
 
Autor:  
senator PSD Ioan Mang 

Motivare: suma este necesară 
pentru efectuarea unor lucrări în 
regim de urgenţă la acoperişul 
“Bisericii de Lemn din Lazuri de 
Beiuş”, aflată pe lista 
monumentelor istorice sub codul 
LMI: BH-II-m-B-01165 astfel încât 
să se oprească degradarea 
monumentului. 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară 
aflată la dispoziţia Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

95. Anexa 3/13 – Secretariatul 
General al Guvernului 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
la Capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi 
religie”, Titlul 59 „Alte cheltuieli” 
Articolul 12 „Susţinerea cultelor” cu 
suma de 320 mii lei pentru Construire 
Casa Mortuara pentru biserica 
Cumpăna  a Parohiei I Adormirea 
Maicii Domnului, Jud Constanţa. 
 
Autor:  
Alexandru Mazăre Senator PSD 
Deputat Eduard Stelian MARTIN  
Deputat Antonella MARINESCU 
 

Finalizare Proiect demarat TID nr. 
25/2011 
 
 
 
 
 
Sursa de finatare: Fondul de 
rezervă Bugetară la dispoziția 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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96. Legea bugetului de stat pe 2012 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 6701 
Titlu 59 
Art. 12 

Se propune suplimentarea bugetului 
Secretariatul general al guvernului 
Anexa nr. 3/13/02 pag. 11 Cap. 6701 
Titlu 59 
Art. 12 cu suma de :  
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 
 - continuarea lucrării Parohiei 
Ortodoxă“Pogorarea Sfăntului 
Duh”   Zorilor localitatea Cluj 
Napoca, jud Cluj 
 - valoare – 20.000 lei 
 
 - continuarea lucrării Parohiei 
Ortodoxe “Nasterea Sfântului Ioan 
Botezatorul  Huedin 3 , localitatea 
Huedin, Jud Cluj 
 - valoare – 50.000 lei 
 
 - realizarea instalaţiei de incălzire 
si achizitionare centrala termica la 
Parohia Ortodoxa “Sfântul 
Gheorghe “ Poiana localitatea 
Turda  jud Cluj 
 - valoare – 25.000 lei 
 
 - continuarea lucrării Parohiei 
Ortodoxe”Valea Ierii “Sfântul 
Nicolae”     localitatea Valea Ierii , 
Jud Cluj 
 - valoare – 100.000 lei 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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 - continuarea lucrarilor . 
la Biserica Ortodoxă “Sfânta 
Troită” din localitatea Feleacu, jud 
Cluj    
 -valoarea – 50.000 lei 
 
 - continuarea lucrărilor . 
la Catedrala Ortodoxă 
“Sf.Arhangheli Mihail si Gavril “ 
Turda 1 ,din localitatea Turda ,jud 
Cluj 
 -valoare – 20.000 lei 
 
 - continuarea lucrărilor . 
la Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului” ,Turda 2,localitatea 
Turda ,jud Cluj.
 -valoare – 20.000 lei  
 
 - realizarea instalatie de incălzire si 
achiziţionarea centralei termice la 
Biserica   din localitatea Dângaul 
Mare din Comuna Căpusul Mare,  
jud Cluj   
 -valoare – 20.000 lei  
 
 - reparaţii la Biserica Penticostală 
Nr 3 Filadelfia ,din localitatea 
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Turda, jud Cluj 
 -valoare – 20.000 lei  
 
 - extindere  la Adapostul pentru 
persoane vârstnice “Acoperamantul 
Maicii Domnului ” localitatea 
Turda jud. Cluj 
 -valoare – 200.000 lei 
 
-continuarea lucrărilor   
Biserica “Adormirea Maicii 
Domnului” ,Turda 2,localitatea 
Turda ,jud Cluj.
-valoare – 5000 lei 
 
-continuarea lucrarii  
Biserca “Ortodoxă Cetatea Veche 
Bolic”,localitatea Huedin ,jud Cluj  
- valoare –5000 lei 
 
-continuarea lucrarii Biserica 
Ortodoxă Huedin 2 “Sfânta 
Treime” 
-valoare 5000 lei 
 
-continuarea lucrarii Biserica 
Penticostală  Bettel ,Huedin,jud 
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Cluj 
-valoare – 5000 lei 
 
-continuarea lucrarii Mănăstirea 
“Sfântul Ilie ” ,din localitatea 
Băişoara , jud. Cluj 
-valoare – 20000 lei 
 
-continuarea lucrarii  
Biserica Ortodoxă “Sf. Gheorghe” 
,sat Agris, Comuna Iara,jud Cluj 
-valoare 20000 lei 
 
-continuarea lucrarii Biserica 
Penticostală  Bettel Mărisel 
,comuna Mărişel,jud Cluj 
-valoare 5000 lei 
 
-continuarea lucrarii Biserica 
Ortodoxa Sfintii Trei Ierarhi Bucea 
comuna Negreni jud Cluj 
-valoare 10 000 lei 
 
-continuarea lucrarii.Biserica 
Ortodoxa sat Rogojel Comuna 
Sacuieu jud Cluj 
-valoare 20  000 lei 
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-continuarea lucrarii Biserca 
Ortodoxa  sat Micesti comuna 
Tureni jud Cluj 
-valoare-20 000 lei 
 
- Reabilitare si extindere camin 
Cultural comuna Frata jud Cluj 
-valoare 20 000 lei  
 
 
-continuarea lucrarii Biserica 
Ortodoxa Turda Noua Municipiul 
Turda jud Cluj 
-valoare 20 000 lei 
 
-continuarea lucrarii Biserica 
Ortodoxa sat Badeni-comuna  
Moldovenesti,jud Cluj 
-valoare 1000 lei 
 
 - continuarea lucrarii la Mănăstirea 
“Mihai Vodă” din localitatea 
Turda, din jud. Cluj 
 -valoare – 300.000 lei 
 
 - continuarea lucrării la Mănăstirea 
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“Adormirea Maicii Domnului 
Nicula“ din localitatea Nicula , jud. 
Cluj 
 -valoare – 300.000 lei 
 
 - continuarea lucrarii la Parohia 
Ortodoxa Bai din localitatea Turda 
jud Cluj 
 -valoare – 20.000 lei 
 
 - continuarea lucrărilor la Parohia 
“Greco Catolică Huedin”..din 
localitatea Huedin jud Cluj 
 -valoare – 10.000 lei 
-contruire sală de festivitaţi în sat 
Rogojel, com. Săcuieu, jud. Cluj 
 - valoare – 3.642.990 lei 
 
-sustinere activitate Societatea 
Culturala Avram Iancu, 
-valoare 20.000 lei 
 
-sustinera activitatii Asociatiei 
Culturale Avram “Lida”din Cluj 
Napoca 
-valoare 20.000 lei  
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- sustinera activitatii “Asociatiei de 
Reintegrare Sociala si profesionala 
a Emigratiilor din 
Transilvania”,Campia Turzii,jud 
Cluj 
valoare 20.000 lei 
 
-sustinerea activitatii Asociatiei 
tinerilor Tim-Tin,Campia 
Turzii,jud Cluj 
-valoare 20.000 lei 
 
-sustinerea activitatii Asociatiei 
judetene de Sah Cluj,Cluj Napoca 
Valoare 20.000 lei 
 
-Reabilitare Caminul Cultural 
Tureni,Judetul Cluj 
-valoare 20.000 lei 
 
-Renovare Biserica Ortodoxa 
Pogorarea Sfantului Duh sat 
Comsesti,comuna Tureni,jud Cluj 
-valoare 20.000 lei 
 
-Renovare Biserica Ortodoxa 
Sfintii Arhangheli Mihail si 
gavril,sat CeanulMic ,comuna 
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Tureni,jud Cluj 
-valoare 20.000 lei 
 
-Renovare Casa Parohiala din satul 
Podeni,comuna Moldovenesti,jud 
Cluj 
-valoare 337000 lei 
 
-Sustinerea activitatii pentru 
protectie sociala si apararea 
drepturilor omului,localitatea 
Turda,Jud Cluj 
-Valorare 20.000 lei 
 
-Sustinerea activitatii la Cantina 
sociala de pe langa Fundatia Protop 
Aurel Munteanu ,orasul Huedin,jud 
Cluj 
-valoare 500.000 lei 
 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
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97. Anexa nr. 3/13/02 pag. 7 
Cap. 6701 
Titlu 59 
Art. 12 

Suplimentarea sumei prevăzută la cap. 
6701, Titlu 59, art. 12 „Susţinerea 
cultelor”, cu suma de 920 mii lei  
pentru următoarele unităţi de cult din 
judeţul Vaslui: 
 
Parohia Draxeni, com. Rebricea – 
biserică nouă în construcţie – 50 mii 
lei 
Parohia Portari, com. Zăpodeni – 
biserică nouă în construcţie – 40 mii 
lei 
Parohia Moara Domnească – reparaţii 
capitale biserică - 30 mii lei 
Parohia Poieneşti – biserică nouă în 
construcţie – 40 mii lei 
Parohia Mălăieşti, com. Vutcani – 
reparaţii capitale biserică – 100 mii lei 
Biserica sat Deleni, com. Hoceni – 
reabilitare – 30 mii lei 
Biserica Vâltoteşti, com. Viişoara – 
reconstrucţie biserică arsă din temelii – 
100 mii lei 
Biserica Ştefan cel Mare, com. Ştefan 
cel Mare – 40 mii lei 
Parohia Negresti  -III, Biserica 
“Taierea Capului Sfantului Ioan 
Botezatorul” – reabilitare construcţie – 
50 mii lei 
Parohia Dumesti – II,sat Valea Mare – 
continuare construcţie – 50 mii lei 
Biserica din Parohia 

Pentru acordarea de sprijin financiar
unităţilor de cult în vederea finalizării
unor biserici noi şi a unor biserici în stare
avansată de degradare. 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Tanacu(monument istoric) – clopotniţă 
– 170 mii lei 
Biserica din Parohia 
Burghelesti(monument istoric) – 
clopotniţă – 170 mii lei 
Parohia Telejna,Com Zapodeni – 
continuare construcţie – 50 mii lei 
 
Autori:  
senator PSD SILISTRU DOINA 
Grup parlamentar PSD 
 

98. Anexa nr. 3/13/02 pag. 7 
Cap. 6701 
Titlu 59 
Art. 12 

Suplimentarea sumei prevăzută la cap. 
6701, Titlu 59, art. 12 „Susţinerea 
cultelor”, cu suma de 180 mii lei  
pentru următoarele unităţi de cult din 
judeţul Vaslui: 
 
Parohia „Sf. Ioan” II Vaslui – 
Complex ecleziastic construcţie nouă – 
50 mii lei 
Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena” suburbia Rediu, Vaslui – 40 
mii lei 
Parohia „Adormirea Maicii 
Domnului”, Vaslui – 40 mii lei 
Parohia „Sfântul Nicoale”, Vaslui – 25 
mii lei 
Parohia „Constantin şi Elena” Cartier 
Gară, Vaslui – 25 mii lei 
 
 

Pentru acordarea de sprijin financiar
unităţilor de cult în vederea
finalizării unor biserici noi şi a unor
biserici în stare avansată de
degradare. 
 
Sursa de finanţare: fondul de
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Autori:  
senator PSD SILISTRU DOINA 
deputat PSD CRISTEA VICTOR 
Grup parlamentar PSD 

99. 

Anexa  3/13, Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de: 90.900 lei, pentru 
continuarea şi finalizarea lucrărilor de 
reparaţii interioare şi pictură boltă, la 
Biserica Ortodoxa din satul Stanija de 
Sus, Comuna Buceş, Jud.Hunedoara. 
 
Autor: 
 Senator Avram Crăciun – Grup ind. 

- Biserica este situată într-un 
perimetru istoric, de pe Valea 
Crişului Alb, alături de  Biserica 
monument de la Stănija de Jos 
(aceiaşi comună) şi în apropiere de 
bserica voevodală Crişcior şi 
mănăstirea Crişan  
 
Sursa:  Fondul de rezerva al 
Guvernului. 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

100. Anexa 3/13, Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 RON 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul  
Inaltarea Domnului, comuna Ignești,  
sat Susani,  jud Arad,  
Autor: senator Crăciun Avram Grup 
Ind 

Fondul de Rezervă al Guvernului Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

101. Anexa 3/13, Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de 20.000 RON 
Bisericii Ortodoxe cu Hramul  Sf Arh 
Mihail si Gavril comuna Vârfurile, 
județul Arad –  
                                                                
Autor: senator Crăciun Avram Grup 
Ind 

Fondul de Rezervă al Guvernului Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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102. Anexa  3/13, Secretariatul General al 
Guvernului 

Alocarea sumei de: 72.987 lei, pentru 
continuarea şi finalizarea lucrarilor de 

reparaţii exterioare, la Biserica 
Ortodoxa din Comuna Şistarovăţ, 

Jud.Arad. 
Pină acum au fost executate lucrări de 
134.472 lei, adică 66 %, din alte surse. 

 
Autor: Senator Avram Crăciun – Grup 

ind. 

Biserica a fost inclusă într-un 
program general de reparaţii, dar 
lucrările s-au oprit din lipsa sursrlor 
de finanţare,  
Documentaţia a fost depusă la 
Secretariatul General pentru Culte 
în 2008 şi s-a aprobat, dar nu s-au 
primit banii. 
 
Sursa: Fondul de Rezerva al 
Guvernului 
 
 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

103. Secretariatul General al 
Guvernului 
Anexa nr.3/13/02a 
cultură, recreere şi religie 
 

Suplimentarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 35 mii lei. 
 
 
Autor: deputat Cezar Preda - PDL 

Se solicită această sumă pentru 
montare centrală termică  Biserica 
Oraţia, com. Podgoria, jud. Buzău 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă al Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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104. Legea Bugetului de Stat pe 2012, 
Anexa 3/08 
CONSILIUL CONCURENŢEI 

Se propune o scădere cu minimum  
50 % a creşterii bugetului acestei 
instituţii propusă pe anul 2012 şi 
redirecţionarea    acestui    procent 
către Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale. 
 
Iniţiator:  
 Senator PSD- Iulian Bădescu 

Această scădere este necesară atât 
timp cât alte ministere şi instituţii 
cu impact social direct asupra 
cetăţenilor României beneficiază în 
2012 de creşteri bugetare 
nesemnificative sau chiar 
înregistrează o stagnare a bugetului. 
în vremuri de criză profundă, în 
care atenţia ar trebui îndreptată 
asupra conservării resurselor şi a 
susţinerii sectoarelor sociale, 
bugetul alocat acestei instituţii nu 
este justificabil. 
 
Sursa de finanţare." Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor 
patru Comsii au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare 
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

 


	       Bucureşti, 05.12.2011                                   Bucureşti, 05.12.2011 
	AVIZ COMUN 
	 
	                
	Secretariatul General al Guvernului 
	Anexa nr. 3/13/02 –  Grupa 59, articol 12
	Se propune a fi alocată suma de 1.410 mii lei, reprezentând : 




		2011-12-07T10:08:42+0200
	Constantinescu Anda Elena




