
 PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
CAMERA DEPUTAŢILOR   SENAT 
 
Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare 
Nr. 4c-1/347 / 12.12.2017 

Comisia economică, industrii şi servicii 
Nr. XX/ 1106 / 12.12.2017 
 

 
Comisia pentru industrii şi servicii 
Nr.4c-3/ 600 / 12.12.2017 

Comisia pentru transporturi şi energie 
Nr.LXXI/ 578 / 12.12.2017 
 
Comisia pentru dezvoltare regională, 
administrarea activelor statului şi 
privatizare  
Nr. XXI/ 161 / 12.12.2017 

    
Bucureşti, 12.12.2017     
 
 

 
AVIZ  COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018 
 
 

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, Comisia pentru 
transporturi şi energie şi Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor 
statului şi privatizare din cadrul Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, transmis de Guvernul României. 

Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege 
menţionat mai sus în şedinţa din 12 decembrie 2017. 

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 şi anexa 
la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Energiei. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2018 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei 
(anexa 3/36) au fost avizate favorabil.  



 În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul activităţilor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, au fost depuse amendamente.  

Amendamentele admise sunt redate în Anexa nr.1 care face parte integrantă din 
prezentul aviz. 

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa nr.2 care face parte integrantă 
din prezentul aviz. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Laurenţiu NISTOR 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR 

 
PREŞEDINTE, 

Deputat Iulian IANCU 

 
PREŞEDINTE 

Senator Ionel-Daniel BUTUNOI  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Senator Ilie NIŢĂ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Voturi pentru: 36 
Voturi împotrivă: 7 
Abţineri: 4 
 
 
 



Anexa I 
                     

asupra proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 
AMENDAMENT  ADMIS 

 
Nr. 
crt. 

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

 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

1.  Anexa nr. 3/36/02 Ministerul 
Energiei 

 
Cap. 8601, Grupa/Titlu 55 - Titlul 

VII  
Alte transferuri, Articol 01, 

Alin. 49  - Transferuri pentru 
finantarea cercetarii in domeniul 
economic 
 

Se propune majorarea sumelor alocate 
finanțării cercetării în domeniul economic, 
prevăzută in Anexa 6/36/02 la Cap. 8601, 
Grupa/Titlu 55 - Titlul VII  
Alte transferuri, Articol 01, 
Alin. 49  - Transferuri pentru finantarea 
cercetarii in domeniul economic, cu suma de 
27.857 mii  lei, pentru realizarea în 
integralitate a Programului Anual  de 
Cercetare RATEN, privind „Dezvoltarea 
suportului tehnic naţional şi cooperarea 
internaţională pentru energetica nucleară”. 
 
 
Autori:  
Senator PSD Șerban Constantin Valeca 
Deputat Bucura-Oprescu Simona 
Deputat Drăghici Mircea-Gheorghe 
Deputat Georgescu Nicolae 
Deputat Velcea Nicolae 
Senator Gheorghe Marin 
Senator Cristina-Mariana Stocheci 
 
 

Activităţile de cercetare-dezvoltare, aferente suportului tehnic 
pentru energetica  nucleară, asigură operarea în condiţii de 
siguranţă şi securitate nucleară a Unităţilor CNE-Cernavodă, 
aflate în operare,  susţinerea aportului la punerea în funcţiune a 
Unităţilor 3 şi 4. Ele vizează  contribuţii   tehnico-ştiinţifice 
pentru promovarea noului concept de reactori de generaţie IV, 
prin implementarea  proiectului demonstratorului răcit cu 
plumb, ALFRED, infrastructură naţională prioritară 
inclusă PROGRAMUL DE GUVERNARE SI în  Strategia 
Nationala de Cercetare, Dezvoltare şi İnovare 2014-2020. 
Acest domeniu al cercetării asigură  dezvoltarea  sustenabilă a 
energeticii nucleare, pe termen mediu şi lung, soluţionarea 
problemelor de neproliferare, securitate nucleară, fiabilitate şi 
competitivitate economică. 
 
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=50&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=104&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=124&cam=2&leg=2016�
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=316&cam=2&leg=2016�
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               Anexa II 
 

asupra proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

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

 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

1.  Anexa nr. 3 / 36 / 01  
 

Pag.1, SINTEZA fondurilor 
alocate pe surse si pe titluri de 
cheltuieli pe anii 2016-2021, 

Capitolul 5000, Grupa 01, 
CHELTUIELI CURENTE 

Se propune diminuarea sumei de 
580.900 mii lei alocată pentru 
categoria de CHELTUIELI 
CURENTE cu 180.900 lei. 

Sen. Silvia Monica Dinică, USR 

 

Procentul de creştere 2018/2017 a 
sumei destinate categoriei de 
CHELTUIELI CURENT este de 
172,31%, vorbim astfel despre un 
procent foarte mare. Suma este, de 
asemenea, mult mai mare şi 
comparativ cu estimările efectuate 
pentru anii următori. 
 
Mențiune: 
Cei 180.900 lei se vor aloca către 
Anexa nr. 3/36/01 Pag. 5, Cap 8601, 
CERCETARE SI DEZVOLTARE IN 
DOMENIUL ECONOMIC 

Prin vot, membrii celor 
cinci Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiatori nu este 
sustenabilă 

2.  Anexa nr. 3/36/01 Pag. 5, 
SINTEZA fondurilor alocate pe 
surse si pe titluri de cheltuieli pe 

anii 2016-2021, Cap 8601, 
CERCETARE SI DEZVOLTARE 

IN DOMENIUL ECONOMIC 

Se propune alocarea sumei de 
180.900 lei către Anexa nr. 
3/36/01 Pag. 5, Cap 8601, 
CERCETARE ȘI DEZVOLTARE 
IN DOMENIUL ECONOMIC 

Sen. Silvia Monica Dinică, USR 

 

Cercetarea în domeniul energiei are un 
rol vital în dezvoltarea acestui sector. 
Inclusiv în Strategia Energetică a 
României este prezentată importanța 
acesteia. Dezvoltarea sectorului de 
cercetare va produce multe efecte 
benefice și poate duce la crearea de 
multe locuri de muncă înalt calificate. 
Astfel orice sumă în plus pentru 
cercetare este necesară în vederea 
îndeplinirii obiectivelor din strategia 
energetică. 
 
 
 

Prin vot, membrii celor 
cinci Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiatori nu este 
sustenabilă 
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Sursa de finanțare: 
Cei 180.900 lei se vor aloca din Anexa 
nr. 3 / 36 / 01 Pag.1, SINTEZA 
fondurilor alocate pe surse si pe titluri 
de cheltuieli pe anii 2016-2021, 
Capitolul 5000, Grupa 01, 
CHELTUIELI CURENTE. 

3.  Anexa nr. 3 / 36 / 01 Pag.1, 
SINTEZA fondurilor alocate pe 
surse si pe titluri de cheltuieli pe 
anii 2016-2021, Capitolul 5000, 
Grupa 55, TITLUL VII ALTE 

TRANSFERURI 

Se propune diminuarea sumei de 
437.042 mii lei alocată pentru 
categoria ALTE TRANSFERURI 
cu 200.000 mii lei. 

Sen. Silvia Monica Dinică, USR 

 

Procentul de creștere 2018/2017 a 
sumei destinate categoriei de ALTE 
TRANSFERURI este de 292,74%, 
vorbim astfel despre un procent foarte 
mare. Suma este, de asemenea, mult 
mai mare și comparativ cu estimarile 
efectuate pentru anii următori.  
 

Prin vot, membrii celor 
cinci Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiatori nu este 
sustenabilă  

4.  Anexa nr. 3/36 Ministerul 
Energiei 
 
8101 COMBUSTIBILI SI 
ENERGIE  

50 Alte cheltuieli privind 
combustibili si energia 

 
Propuneri 2018....36.600 mii lei 

Propunem includerea în 
cheltuielile ministerului a 
obiectivului: 
 
Realizare, înfiinţare reţeaua de 
alimentare cu gaze naturale în 
localitatea Câmpulung la Tisa, 
jud. Maramureş 
  
Propuneri 2018...2.400 mii lei 
Autori: 
Apjok Norbert, Bende Sándor, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR 
Tánczos Barna, Fejér László 
Ödön – senatori UDMR 

Realizarea unui sistem de alimentare 
şi de distribuţie gaze naturale la 
standarde europene este foarte 
importantă în ceea ce priveşte 
dezvoltarea localităţii Câmpulung la 
Tisa din jud. Maramureş.  
Suma solicitată include realizarea SF 
(100 mii lei) şi costul execuţiei 
lucrărilor (2.300 mii lei). 
Nu necesită precizarea sursei de 
finanţare, investiţia ar putea fi 
realizată din sumele alocate bugetului 
Ministerului Energiei pe anul 2018. 

Prin vot, membrii celor 
cinci Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiatori nu este 
sustenabilă  

5.  Anexa nr. 3/36  
Ministerul Energiei 
 
8101 COMBUSTIBILI SI 
ENERGIE  

Propunem includerea în 
cheltuielile ministerului a 
obiectivului: 
 
Extinderea reţelei de 

Realizarea acestui proiect este absolut 
necesară deoarece localitatea are zone 
relativ populate, cu gospodării care 
nu beneficiază de curent electric. De 
asemenea, extinderea electrificării 

Prin vot, membrii celor 
cinci Comisii au 

considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 

se justifică, întrucât sursa 
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55 TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI 

01 Transferuri interne 
12 Investitii ale agentilor 

economici cu capital de stat 
 

Propuneri 2018...36.000 mii lei 

electrificare CF PUG în 
localitatea Câmpulung la Tisa, 
judeţul Maramureş 
  
Propuneri 2018..... 368 mii lei 

Autori: 
Apjok Norbert, Bende Sándor, 
Erdei D. István – deputaţi 
UDMR 
Tánczos Barna, Fejér László 
Ödön – senatori UDMR 

asupra întregii localităţi va avea 
impact pozitiv şi asupra dezvoltării 
unor activităţi economice noi. 
Nu necesită precizarea sursei de 
finanţare, investiţia ar putea fi 
realizată cu încadrarea în sumele 
alocate bugetului Ministerului 
Energiei pe anul 2018. 

de finanţare precizată de 
iniţiatori nu este 

sustenabilă 
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