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AVIZ COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul activităţilor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii 
din cadrul Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi 
servicii si Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului 
şi privatizare din Senat, au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2016, transmis de Guvernul României. 

Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, cele patru Comisii au dezbătut 
proiectul de lege menţionat mai sus în şedinţa din 11 decembrie 2015. 

Cele patru Comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2016 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului 
General al Guvernului (anexa 3/13). 
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La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea 
Secretariatului General al Guvernului. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2016  şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget 
al Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13) au fost avizate favorabil.  

 

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

 
Amendamentele respinse se regăsesc în anexa la aviz. 

 
               

 

 

     PREŞEDINTE,           PREŞEDINTE, 

 Deputat Mihai Tudose        Senator Eugen Țapu-Nazare 

 

 

 

    PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE, 

Deputat Iulian Iancu   Senator Mircea-Marius Banias 

 

                                                                                      

                                                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 

 
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

(anexa 3/13) 
 
Nr. 
crt.. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
1. Anexa nr. 3/13 a Secretariatului General 

al Guvernului 
Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatul General al Guvernului cu 
suma de 50.000 lei pentru parohia 
Valea lui Păun – comuna Scăiești, 
județul Dolj. 
 
Autor: 
Dep. Petre Petrescu - independent 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
finalizarea lucrări pictură 
pentru parohia Valea lui 
Pătru – comuna Scăiești, 
județul Dolj 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă al 
Guvernului 

Membrii celor patru 
Comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

2. Anexa nr. 3/13 a Secretariatului General 
al Guvernului 

Se propune suplimentare bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 250.000 lei pentru 
parohia Valea Fântânilor – comuna 
Braloștița, județul Dolj. 
 
Autor: 
Dep. Petre Petrescu - independent 

Se solicită admiterea  
amendamentului pentru 
finalizare construcției 
pentru parohia Valea 
Fântânilor – comuna 
Braloștița, județul Dolj. 
 
Sursa de finanțare: 
Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

Membrii celor patru 
Comisii, cu votul 
majorităţii, 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/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
3. Anexa 3/13/67.01 

Secretariatul General al Guvernului 
/Secretariatul de Stat pentru Culte 
 

Se propune majorarea bugetului 
Secretariatului General al Guvernului 
/Secretariatul de Stat pentru Culte cu 
suma de 500 mii lei pentru obiectivul - 
Lucrări de  introducere a instalației de 
încălzire, înlocuire pardoseală afectată 
de igrasie și lucrări de eliminare și 
stopare a igrasiei la obiectivul Biserica 
din Sat Crocna Comuna Dieci  Jud.Arad 
 
Autori 
Dep. Ştefan Petru DALCA 
Grup Parlamentar PSD 
 
 

În prezent biserica nu 
dispune de nici o sursă de 
încălzire . În plus 
necesită şi alte lucrări de 
reparaţii fiind degradată. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al 
Guvernului. 
 

Membrii celor patru 
Comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

4. Anexa 3/13 Secretariatul General al 
Guvernului 
 

Se suplimentează bugetul alocat 
Secretariatului General al Guvernului cu 
suma de 3 mld lei, pentru finalizarea  
construcţiei bisericii "Naşterea Maicii 
Domnului", sat Drăguţeşti, Comuna 
Drăguţeşti,  jud. Gorj 
 
Autor: Vasile Popeangă, PSD 
 

Pentru finalizarea 
lucrărilor. 
 
Sursa de finanţare;  
fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Membrii celor patru 
Comisii, cu votul 
majorităţii, 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/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
5. Anexa nr.3/13, capitol 6701, Grupa 20. 

Titlul II Bunuri si Servicii, Articol 01 
Bunuri si Servicii, Alineat 04 apa, canal 
si salubritate. 

Se aloca 160 mii lei pentru lucrari de 
colectare a apelor pentru Manastirea 
Dintr-un Lemn, judetul Valcea.  
 
Autor: Deputat UNPR 
Iacob Puşcaş 
Grup Parlamentar PSD 

Necesar pentru 
prevenirea inundatiilor si 
consecintelor acestora. 
 
 
Sursa de finantare:  
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

Membrii celor patru 
Comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

6. Anexa nr.3/13, capitol 6701, Grupa 20. 
Titlul II Bunuri si Servicii, Articol 01 
Bunuri si Servicii, Alineat 30, Alte 
bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

Se suplimenteaza bugetul cu 110 mii lei 
pentru lucrari de subzidire pentru 
Manastirea Tet, judetul Alba. 
 
Deputat UNPR 
Iacob Puşcaş 
Grup Parlamentar PSD 

Necesar pentru 
consolidarea de urgenta a 
structurii manastirii. 
 
Sursa de finantare:  
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 
 

Membrii celor patru 
Comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

7. Anexa 3/13/67.01 
Secretariatul General al Guvernului 
/Secretariatul de Stat pentru Culte 
 

Se suplimentează bugetul alocat 
Secretariatului General al Guvernului cu 
suma de 160 mii lei, pentru restaurarea  
bisericii "Toti Sfintii", din Municipiul 
Caracal. 
 
Autor: Senator Cristiana- Irina Anghel, 
ALDE 
 

Monument istoric, 
construit in anul 1818. 
 
Sursa de finantare:  
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului 

Membrii celor patru 
Comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanţare  
precizată de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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