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A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2), art. 11 lit. d), art. 58 şi art. 59 din Regulamentul 
activităților comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru afaceri 
europene a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru afaceri europene a Senatului au fost 
sesizate, cu adresele PL-x 572 / 2014 şi respectiv L-743 / 2014, pentru dezbaterea şi avizarea 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015. 
 
Membrii celor două comisii au examinat proiectul de lege sus-menţionat, în şedinţa comună 
din 16 decembrie 2014, potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Regulamentul activităților 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat. 
 
La lucrări au participat 17 deputaţi şi 9 senatori.  
 
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnul deputat Bogdan Nicolae NICULESCU 
DUVĂZ, vicepreşedinte al Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților , în 
conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) Regulamentul activităților comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, republicat. 
 
La lucrări au participat în calitate de invitaţi, domnul Radu Podgorean, Secretar de Stat în 
cadrul Ministerului Afacerilor Externe, domnul Eugen Orlando Teodorovici, ministrul 
Fondurilor Europene, domnul Alin Mitrică, secretar de stat în Ministerul Fondurilor 
Europene  şi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice. 
 
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu 24 de voturi pentru, nici un 
vot împotrivă şi 2 abţineri, adoptarea unui aviz favorabil aferent Anexei 3/54 - Ministerul 
Fondurilor Europene. Au fost depuse două amendamente, dintre care unul a fost respins cu 5 
voturi pentru, 21 împotrivă și nicio abținere , conform anexei la prezentul aviz. Cel de-al 
doilea a fost redirecționat către Comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale Camerelor 
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Parlamentului, considerându-se în unanimitate că nu face obiectul activității Comisiilor 
pentru afaceri europene, conform anexei la prezentul aviz. 
  
În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu 21 de voturi pentru,  5 abţineri 
şi niciun vot împotrivă, adoptarea unui aviz favorabil aferent Anexei 3/14 - Ministerul 
Afacerilor Externe.   
 
În cadrul şedinţei, s-a decis cu unanimitate transmiterea unui număr de 6 amendamente 
depuse la Anexa 3/14, spre dezbaterea Comisiilor pentru buget, finanțe și bănci , cu atribuţii 
legate de amendamentele depuse de deputaţi, ca urmare a faptului că nu fac obiectul 
activității Comisiilor pentru afaceri europene, conform anexei la prezentul aviz. 
 
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare, urmând a fi adoptat cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată. 
 
 
 
 
 
 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
deputat Bogdan NICULESCU DUVĂZ 

PREŞEDINTE, 
 

senator Anca BOAGIU 

  
 
 

SECRETAR,             SECRETAR, 
 

deputat Ana BIRCHALL   senator Haralambie VOCHIȚOIU 
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ANEXĂ la avizul comun 4 c-19/418 și LXII/ 452 din 16.12.2014 
 

 
 

AMENDAMENTE 
asupra proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
 

Nr 
crt 

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

Text amendament propus 
(Autor, apartenenţa politică) 

Motivaţia amendamentului /  
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

1 Suma se introduce la Ministerul 
Fondurilor Europene, Anexa 3/54, 
Capitol 5001 Cheltuieli buget de  stat / 
Titlul 58 Proiecte cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-2020 

Majorarea cu suma de 1.000.000 
de mii de lei a bugetului alocat 
pentru demararea proiectelor din 
Programul Operațional Capital 
Uman, Programul Operațional 
Competitivitate și Pro gramul 
Operațional Infrastructura Mare 
 
 
Autori amendamentului:  
Deputat Alexandru Nazare  
Deputat Roberta Anastase  
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

România are alocați, din fonduri europene 
nerambursabile pentru perioada 2014-2020, 
peste 22 de miliarde de euro, iar întârzierea 
cheltuirii lor compromite absorbția și 
dezvoltarea României. Este necesară 
asigurarea sumelor în bugetul de stat astfel 
încât proiectele să poată fi demarate în 2015 și 
pentru a putea solicita deja rambursări de la 
Comisie și pe noul cadru financiar. Numai prin 
Inițiativa pentru Ocuparea Tinerilor România 
ar trebui să dezvolte proiecte în valoare de 106 
milioane de euro în perioada 2014-2015. 
Proiectele de infrastructură majore care 
necesită o perioadă mai lungă de finalizare 
trebuie de asemenea demarate în 2015. 
 
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale. 
 
 

Vot: amendament 
respins 
5 voturi pentru 
21 voturi împotrivă 
nicio abținere 
 
Motivare:  
-între lansare și 
primele cereri de 
rambursare trec peste 
9 luni, ceea ce ar lăsa 
destul timp pentru o 
suplimentare la 
rectificarea din august 
2015, dacă se va 
dovedi necesar. 
- nu se menționează o 
sursă de finanțare 
precisă 
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Suma se introduce la Anexa nr. 3 /54 – 
Ministerul Fondurilor Europene  
 

Se propune alocarea sumei de 30 
mii lei pentru   continuare proiect 
european aflat în comuna 
Coarnele Caprei, județul Iași 
 
Autorul amendamentului: 
 Deputat Anghel Stanciu  
Grup Parlamentar PSD din 
Camera Deputaților 
 
 

Motivația: Atragerea fondurilor europene 
reprezintă o prioritate a administrațiilor locale 
care trebuie încurajate.   
 

Sursa de finanţare: Redistribuire din bugetul 
alocat Ministerului Fondurilor Europene 

Vot:amendament  
redirecționat către 
Comisiile pentru buget, 
finanțe, bănci 
26 voturi pentru 
Motivare: nu face 
obiectul activității 
Comisiilor pentru 
Afaceri Europene 
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Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa nr. 3/14/01 
capitolul 5100/grupa 01 cheltuieli de 
personal  

Se propune alocarea sumei de 500 
mii lei pentru înfiinţarea 
Consulatului General la Miami, 
Florida - SUA 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui 
Consulat General la Miami, Florida 
 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea cu suma de 
300 mii lei prevăzută la Anexa 
3/14/01/5000/20 Bunuri şi servicii  

Vot: amendament 
redirecționat către 
Comisiile pentru buget, 
finanțe, bănci 
26 voturi pentru 
 
Motivare: nu face 
obiectul activității 
Comisiilor pentru 
Afaceri Europene 
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Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa nr. 3/14/01 
capitolul 5100/grupa 01 cheltuieli de 
personal  

Se propune alocarea sumei de 400 
mii lei pentru înfiinţarea 
Consulatului General la Atlanta, 
Georgia - SUA 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Majorarea sumei în vederea înfiinţării unui 
Consulat General la la Atlanta, Georgia 
 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea cu suma de 
300 mii lei prevăzută la Anexa 
3/14/01/5000/20 Bunuri şi servicii 

Vot: amendament 
redirecționat către 
Comisiile pentru buget, 
finanțe, bănci 
26 voturi pentru 
 
Motivare: nu face 
obiectul activității 
Comisiilor pentru 
Afaceri Europene 
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Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa nr. 3/14/01 
capitolul 5100/grupa 01 cheltuieli de 
personal  

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru realizarea 
misiunilor consulare itinerante în 
SUA de către misiunile 
diplomatice ale României 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea perfectarii 
documentelor de călătorie şi rezolvarea 
serviciilor consulare cele mai uzuale. 
 
Sursa de finanţare: majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale în 
urma reorganizării ANAF şi din majorarea de 
impozite şi taxe estimate de MF la 5 miliarde 
lei. 
 

Vot: amendament 
redirecționat către 
Comisiile pentru buget, 
finanțe, bănci 
26 voturi pentru 
Motivare: nu face 
obiectul activității 
Comisiilor pentru 
Afaceri Europene 
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Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa nr. 3/14/01 
capitolul 5100/grupa 01 cheltuieli de 
personal  

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru realizarea 
misiunilor consulare itinerante în 
Canada de către misiunile 
diplomatice ale României 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 

Majorarea sumei în vederea realizării 
misiunilor consulare itinerante în Canada de 
către misiunile diplomatice ale României 
 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea cu suma de 
300 mii lei prevăzută la Anexa 
3/14/01/5000/20 Bunuri şi servicii 

Vot: amendament 
redirecționat către 
Comisiile pentru buget, 
finanțe, bănci 
26 voturi pentru 
 
Motivare: nu face 
obiectul activității 
Comisiilor pentru 
Afaceri Europene 
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Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa nr. 3/14/01 
capitolul 5100/grupa 01 cheltuieli de 
personal  
 
 

Se propune alocarea sumei de 300 
mii lei pentru realizarea 
misiunilor consulare itinerante în 
Australia de către misiunile 
diplomatice ale României 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 
 
 
 

Majorarea sumei în vederea realizării 
misiunilor consulare itinerante în Australia de 
către misiunile diplomatice ale României 
 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea cu suma de 
300 mii lei prevăzută la Anexa 
3/14/01/5000/20 Bunuri şi servicii 

Vot: amendament 
redirecționat către 
Comisiile pentru buget, 
finanțe, bănci 
26 voturi pentru 
 
 
Motivare: nu face 
obiectul activității 
Comisiilor pentru 
Afaceri Europene 
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Suma se introduce la Ministerul 
Afacerilor Externe, Anexa nr. 3/14/01 
capitolul 5100/grupa 01 cheltuieli de 
personal  

Se propune alocarea sumei de 120 
mii lei pentru realizarea 
misiunilor consulare itinerante în 
Noua Zeelandă de către misiunile 
diplomatice ale României 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Majorarea sumei în vederea realizării 
misiunilor consulare itinerante în Noua 
Zeelandă de către misiunile diplomatice ale 
României 

Sursa de finanţare: Prin diminuarea cu suma de 
300 mii lei prevăzută la Anexa 
3/14/01/5000/20 Bunuri şi servicii 

Vot: amendament 
redirecționat către 
Comisiile pentru buget, 
finanțe, bănci 
26 voturi pentru 
 
Motivare: nu face 
obiectul activității 
Comisiilor pentru 
Afaceri Europene 

 
 


