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Nr. 4c-3/393/17.12.2014
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AVIZ COMUN
asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul şedinţelor comune ale Senatului
şi Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi
Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia economică,
industrii şi servicii, Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor statului şi Comisia
pentru transporturi şi energie din cadrul Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015, 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 17 decembrie 2014.
Comisiile au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi anexele acestuia
cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi al
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.
La lucrările comisiilor reunite au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului şi ai
Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.
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În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe anul
2015 şi anexele la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei, Comerţului
şi Turismului şi al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri,
a fost avizat favorabil cu amendamente admise redactate în Anexa nr. 1 la avizul comun.
Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa nr. 2 la prezentul aviz comun.
În raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor ordinare şi
urmează să fie votată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituţia României.

VICEPREŞEDINTE,
Deputat Marian NEACŞU

PREŞEDINTE,
Deputat Iulian IANCU

PREŞEDINTE,
Senator Lucian ILIESCU

PREŞEDINTE,
Senator Mircea-Marius BANIAS

PREŞEDINTE
Senator Florin CONSTANTINESCU
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ANEXA I
AMENDAMENTE ADMISE:
Nr.
crt.
1.

2.

Text
Legea bugetului de stat pe anul 2015
Ministerul Economiei
Anexa 3/35/28
Programe de investiţii publice

Ministerul Economiei
Anexa 3/35/28
Programe de investiţii publice

Amenamente propuse/Autori

Motivaţia admiterii

In vederea realizarii obiectivelor de investiții, se propune Pentru
finalizarea
procedurilor
de
suplimentarea bugetului Complexului Energetic Oltenia expropriere a tuturor imobilelor situate pe
SA, Cariera Jilt Nord cu suma de 4.542,2 mii lei
coridorul de expropriere al lucrării de
utilitate publică “Deschiderea si punerea in
exploatare a carierei Jilț Nord la o
capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”
Sursa de finantare
Alocarea de la Bugetul de stat pe anul 2015,
prin bugetul Ministerului Energiei,
Autor: Comisiile reunite din Camera Deputaților si intreprinderilor mici si mijlocii si
mediului de afaceri, a sumei estimate cu
Senat
titlu de despăgubire, pentru acest obiectiv de
investiții.
In vederea realizarii obiectivelor de investiții, se propune
Pentru
finalizarea
procedurilor
de
suplimentarea bugetului Societății de producere energie
expropriere a imobilelor proprietate private
situate în coridorul de expropriere a lucrării
electrica in hidrocentrale “Hidroelectrica” SA –
amenajarea Hidroenergetica Rastolița, judetul Mureș, cu
de
utilitate
publică
“Amenajarea
suma de 1.358,57 mii lei
hidroenergetică
Rastolnița”
obiectiv
realizat în procent de 92%
Sursa de finantare
Alocarea de la Bugetul de stat pe anul 2015,
prin bugetul Ministerului Energiei,
Autor: Comisiile reunite din Camera Deputaților si intreprinderilor mici si mijlocii si
mediului de afaceri, a sumei estimate cu
Senat
titlu de despăgubire, pentru acest obiectiv de
investiții.
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3.

Ministerul Economiei
Anexa 3/35/28
Programe de investiţii publice

In vederea realizării exproprierilor pentru cauză de utilitate
publică a terenurilor necesare realizării obiectivelor de
investiții:
- Conducta de aductiune a sondei 15 Bilciurești
(SNGN Romgaz SA) valoare estimată de 504.000
lei
- Instalație tehnologicăm de suprafată la Sonda 4
Bătrânești (SNGN Romgaz SA) – valoare estimată
800 lei

Pentru
finalizarea
procedurilor
de
expropriere a imobilelor proprietate private
situate în coridorul de expropriere al
lucrărilor de utilitate publică propuse.

Se propune suplimentarea capitolului 8201 "Industria
extractivă, prelucrătoare şi construcţii" Titlu 40 Subvenţii, art. 16 "Programe de conservare sau de
şi închidere a minelor" din bugetul Ministerului
Economiei cu 50.000 mii de lei.

Suplimentarea bugetului programului de
conservare a minelor este necesară deoarece
obiectivele miniere la care s-a sistat
activitatea de extracţie a substanţelor
minerale utile, prezintă un grad ridicat de
risc asociat datorat golurilor tehnologice
subterane care generează acumulări de gaze
toxice şi potenţial explozive, prăbuşiri
necontrolate a suprafeţelor şi alunecări
masive de teren, destabilizări ale depozitelor
de deşeuri periculoase cu urmări catastrofale
asupra comunităţilor adiacente si a mediului
încojurător
cu
posibile
efecte
transfrontaliere.

Sursa de finantare
Alocarea de la Bugetul de stat pe anul 2015,
prin bugetul Ministerului Energiei,
intreprinderilor mici si mijlocii si
mediului de afaceri, a sumei estimate cu
Autor: Comisiile reunite din Camera Deputaților si titlu de despăgubire, pentru acest obiectiv de
investiții.
Senat

4.

Anexa 3/35
Ministerul Economiei
Capitolul 8201
Industria extractivă,
construcţii

prelucrătoare

TITLUL IV SUBVENTII
Deputat PSD: Laurenţiu NISTOR
Articolul 16
Programe de conservare sau de închidere a
minelor

Sursa de finanţare:
Bugetul Ministerului Finanţelor Publice Acţiuni
Generale,
Titlu 55 - Alte Transferuri
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ANEXA II
AMENDAMENTE RESPINSE:
Nr.
crt.
1.

2.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
Ministerul
Economiei/Capitolul
8601 Grupa/Titlul 55 “TITLUL VII
ALTE TRANSFERURI”/Articol 01
“A. Transferuri interne”, Alineat 48
“Finanţarea
proiectelor
de
cercetare-dezvoltare şi inovare”
Execuţie Preliminată 2014
400
Propuneri 2015
15.507
Creştere/descreştere 2015/2014
3.776,75
Ministerul
Economiei/Capitolul
8601 Grupa/Titlul 55 “TITLUL VII
ALTE TRANSFERURI”/Articol 01
“A. Transferuri interne”, Alineat 49
“Transferuri pentru finanţarea
cercetării în domeniul economic”.
Realizări 2013
59.500
Execuţie Preliminată 2014
65.879
Propuneri 2015

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

Nu este justificată o creştere cu Prin vot, membrii
3.776,75 % a finanţării în 2015 faţă de celor cinci Comisii au
2014.
considerat
că
adoptarea
acestui
Propuneri 2015
Se diminuează finanţarea cu 10.718 amendament nu se
4.789
mii lei şi se redistribuie în cadrul justifică,
întrucât
aceluiaşi
sursa de finanţare
Creştere/descreştere 2015/2014
capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul precizată de iniţiator
1.097,25
de la alineatul 48 “Finanţarea nu este sustenabilă.
Autor: Şerban Constantin Valeca - Senator proiectelor de cercetare-dezvoltare şi
inovare” la alineatul 49 “Transferuri
PSD
pentru
finanţarea
cercetării
in
domeniul economic”.
Programul anual de cercetare pentru Prin vot, membrii
Realizări 2013
anul 2015 a fost aprobat de celor cinci Comisii au
59.500
Departamentul pentru Energie din considerat
că
cadrul Ministerului Economiei la adoptarea
acestui
Execuţie Preliminată 2014
valoarea de 69.000 mii lei şi finanţarea amendament nu se
65.879
acestuia va asigura:
justifică,
întrucât
-funcţionarea în condiţii de securitate sursa de finanţare
Propuneri 2015
nucleară a Reactorului nuclear precizată de iniţiator
69.000
TRIGA;
nu este sustenabilă.
-suportul
tehnic
şi
stiinţific
pentru
Creştere/descreştere 2015/2014
CNE Cernavodă şi in perspectivă
4,74
Execuţie Preliminată 2014
400
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Nr.
crt.

3

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
58.282
Creştere/descreştere 2015/2014
-11.53

Ministerul Economiei
Anexa 3/35

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

pentru construirea Unităţilor III şi IV;
Autor: Şerban Constantin Valeca - Senator -continuarea lucrărilor de cercetare
pentru dezvoltarea reactorilor nucleari
PSD
de generaţie IV in cadrul proiectului
european ALFRED;
-dezvoltarea de noi tehnologii de
tratare a deşeurilor radioactive.
Sursa de finantare:
- prin redistribuire in cadrul aceluiaşi
capitol/subcapitol/paragraf/grupa/titlul
de la alineatul 48 “Finantarea
proiectelor de cercetare-dezvoltare şi
inovare” la alineatul 49 “Transferuri
pentru
finanţarea
cercetării
in
domeniul economic”.
Realocarea sumelor în cadrul bugetului Obiectiv nou de investiţii cu impact Prin vot, membrii
Ministerului Economiei cu suma de 5.100 mii lei social şi economic major.
celor cinci Comisii au
pentru realizarea obiectivului „Aducţiune şi
considerat
că
adoptarea
acestui
distribuţie gaze naturale în oraşul Săveni”
judeţul Botoşani.
Sursa de finanţare: prin diminuarea amendament nu se
sumelor
prevăzute
la
Anexa justifică,
întrucât
Obiectiv nou - demarare lucrari
3/35/5001/01/ Cheltuieli curente
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.
Oraş Săveni
Judeţul Botoşani
Autorii amendamentului:
Deputat PDL Cristian-Constantin ROMAN
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ
Deputat PNL Dumitru-Verginel GIREADĂ
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Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

Deputat PNL Roxana-Florentina ANUŞCA
ŢURCANU
Senator PNL Viorel GRIGORAŞ

4

Anexa 3/35/28
Ministerul Economiei
Programe de investiţii publice
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Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol 8001 Acţiuni generale
economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Titlul VIII Alte
Transferuri/
Articol
01
A.
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii

Grupurile Parlamentare ale PDL şi PNL din
Camera Deputaţilor şi Senat
Propun suplimentarea bugetului Ministerului Suma este necesară pentru realizarea
Economiei – Departamentul pentru Energie, cu unor proiecte de investiţii în energie
suma de 45.000 mii RON, necesari pentru precum:
capitolul de investiţii
- instalaţii de desulfurare
- grupuri energetice noi
- deschidere de noi zăcăminte
(de exemplu zăcămintele de
Autori: Deputat PDL Bode Lucian Nicolae
uraniu)
Grupul Parlamentar PDL din Camera
Sursa de finanţare: se diminuează cu
Deputaţilor
45.000 mii lei suma prevazută în
bugetul Ministerului Economiei la
Capitolul 5000, grupa 01 - Cheltuieli
Curente
Majorarea cu suma de 3.000 mii lei a Majorarea sumei pentru acest program
Programului de creştere a
competitivităţii înseamnă
susţinerea
proiectelor
produselor industriale.
româneşti în competiţia de pe pieţele
internaţionale. Sprijinul este acordat
inclusiv IMM-urilor care activează în
industria extractivă şi prelucrătoare,
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi pentru a le permite să se dezvolte şi să
Grupul parlamentar PDL din Camera creeze noi locuri de muncă.
Sursa de finanţare:
Deputaţilor
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa

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

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii 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/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
51 Transferuri
publice

6
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Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol 8001 Acţiuni generale
economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Titlul VIII Alte
Transferuri/
Articol
01
A.
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol 8001 Acţiuni generale
economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Titlul VIII Alte
Transferuri/
Articol
01
A.
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea

ale

administraţiei

Majorarea cu suma de 470 mii lei a Programului Majorarea sumei pentru acest program
naţional de înfiinţare şi dezvoltare de înseamnă
sprijinirea
dezvoltării
incubatoare tehnologie şi de afaceri.
firmelor aflate la început de activitate
pentru a le creşte şansele de a face faţă
mediului concurenţial. Prin acest
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi program cresc perspectivele firmelor
Grupul parlamentar PDL din Camera de a deveni profitabile şi de a
supravieţui pe termen lung, ceea ce
Deputaţilor
conduce implicit la crearea de noi
locuri de muncă. În plus, este posibilă
creşterea numărului de locuri de
muncă şi dezvoltarea economică a
regiunilor-ţintă.

Majorarea cu suma de 7.000 mii lei a
Programului pentru dezvoltarea abilităţilor
antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea
accesului acestora la finanţare - START.
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar

Motivatia respingerii

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
Majorarea sumei pentru dezvoltarea
abilităţilor antreprenoriale conduce la
reducerea numărului de şomeri în
rândul tinerilor, crearea de locuri de
muncă, creşterea veniturilor bugetare
pe termen mediu şi lung, stimularea
creşterii
economice,
recuperarea
decalajului de standard de viaţă faţă de

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

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii au
considerat
că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
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Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
restul ţărilor din UE.

Motivatia respingerii

nu este sustenabilă.

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
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Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol 8001 Acţiuni generale
economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Titlul VIII Alte
Transferuri/
Articol
01
A.
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii

Majorarea cu suma de 1.039 mii lei a Majorarea sumei pentru acest program
Programului de dezvoltare şi modernizare a conduce la crearea de locuri de muncă,
activităţilor de comercializare a produselor şi creşterea veniturilor bugetare pe
serviciilor de piaţă.
termen mediu şi lung, stimularea
creşterii
economice,
recuperarea
decalajului de standard de viaţă faţă de
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi restul ţărilor din UE.
Grupul parlamentar PDL din Camera
Sursa de finanţare:
Deputaţilor
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice

9

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 10.000 mii lei pentru Majorarea sumei pentru acest program Prin vot, membrii
Capitol 8001 Acţiuni generale Stimularea exportului.
conduce la crearea de locuri de muncă, celor cinci Comisii au
economice, comerciale şi de
creşterea veniturilor bugetare pe considerat
că

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii 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.

10

Articolul din
Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
muncă/ Grupa 55 Titlul VIII Alte Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi
Transferuri/
Articol
01
A. Grupul parlamentar PDL din Camera
Transferuri interne/ Alineat 16 Deputaţilor
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol 8001 Acţiuni generale
economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Titlul VIII Alte
Transferuri/
Articol
01
A.
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii

Majorarea cu suma de 4.000 mii lei a
Programului pentru stimularea înfiinţării şi
dezvoltării microîntreprinderilor aparţinând
întreprinzătorilor tineri.
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

termen mediu şi lung, creşterea
competitivităţii produselor de export
româneşti pe pieţele internaţionale,
stimularea
creşterii
economice,
recuperarea decalajului de standard de
viaţă faţă de restul ţărilor din UE.

adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
Majorarea sumei pentru stimularea
înfiinţării
şi
dezvoltării
microîntreprinderilor
aparţinând
întreprinzătorilor tineri conduce la
reducerea numărului de şomeri în
rândul tinerilor, crearea de locuri de
muncă, creşterea veniturilor bugetare
pe termen mediu şi lung, stimularea
creşterii
economice,
recuperarea
decalajului de standard de viaţă faţă de
restul ţărilor din UE.

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

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
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Nr.
crt.
11

12

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol 8001 Acţiuni generale
economice, comerciale şi de
muncă/ Grupa 55 Titlul VIII Alte
Transferuri/
Articol
01
A.
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Majorarea cu suma de 6.115 mii lei a Majorarea sumei pentru programul
Programului Mihail Kogălniceanu pentru dedicat finanţării IMM-urilor conduce
întreprinderi mici şi mijlocii.
la crearea de locuri de muncă,
creşterea veniturilor bugetare pe
termen mediu şi lung, stimularea
economice,
recuperarea
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi creşterii
Grupul parlamentar PDL din Camera decalajului de standard de viaţă faţă de
restul ţărilor din UE.
Deputaţilor

Sursa de finanţare: sumele alocate
pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii
în cadrul Ministerului Economiei.
Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 200 mii lei pentru Majorarea sumei pentru dezvoltarea
Capitol
8701
Alte
acţiuni Dezvoltarea produselor turistice.
produselor turistice conduce la crearea
economice/ Subcapitol 04 Turism
de locuri de muncă, dezvoltarea
potenţialului României ca destinaţie
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi turistică, creşterea veniturilor bugetare
Grupul parlamentar PDL din Camera pe termen mediu şi lung. În plus, este
posibilă creşterea numărului de locuri
Deputaţilor
de muncă şi dezvoltarea economică a
regiunilor-ţintă.

Motivatia respingerii

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

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

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice

11

Nr.
crt.
13

14

Articolul din
Text amendament propus
Motivaţia amendamentului/
(autor, apartenenţă politică)
sursa de finanţare
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 79 mii lei pentru Majorarea sumei pentru promovarea
Capitol
8701
Alte
acţiuni Marketing şi promovare turistică.
turistică va conduce la crearea de
economice/ Subcapitol 04 Turism
locuri de muncă şi dezvoltarea
potenţialului României ca destinaţie
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi turistică.
Grupul parlamentar PDL
Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de
stat/ Grupa 56/ Titlul VIII Proiecte
cu finanţare din
fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare /Articol 22
Transferuri din bugetul de stat către
ONG-uri, societăţi comerciale,
instituţii publice finanţate
parţial sau integral din venituri
proprii şi alţi beneficiari de drept
public sau privat necesare susţinerii
derulării proiectelor finanţate din
FEN postaderare

Majorarea cu suma de 354.300 mii lei pentru
Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri,
societăţi comerciale, instituţii publice finanţate
parţial sau integral din venituri proprii şi alţi
beneficiari de drept public sau privat necesare
susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN
postaderare.

Motivatia respingerii

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

Majorarea cofinanţării proiectelor din
fonduri europene înseamnă sprijinirea
medului de afaceri, dezvoltarea de
firme noi, crearea de locuri de muncă
şi stimularea creşterii economice.

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii au
considerat
că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
Sursa de finanţare:
sursa de finanţare
Realocare
sume
din
cadrul precizată de iniţiator
Ministerului Economiei, cap 5000, nu este sustenabilă.
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi 51 Transferuri ale administraţiei
Grupul parlamentar PDL din Camera publice
Deputaţilor
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Nr.
crt.
15

16

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa
3/35
Ministerul
Economiei/Capitol 5001 Cheltuieli
- Buget de stat/ Grupa 40 Titlul IV
Subvenţii/ Articol 13 Susţinerea
exportului, a mediului de afaceri şi
a tranzacţiilor internaţionale.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

Majorarea cu suma de 13.000 mii lei pentru Majorarea conduce la crearea de locuri
Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a de muncă prin susţinerea mediului de
tranzacţiilor internaţionale.
afaceri şi a exporturilor, cu impact
pozitiv pe termen mediu şi lung asupra
veniturilor la bugetul de stat.
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din Camera Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Deputaţilor
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice

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

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 4.700 mii lei a Se solicită majorarea cheltuielilor de
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de cheltuielilor de capital.
capital având în vedere necesitatea
stat/ Grupa 70 Cheltuieli de capital
susţinerii mediului privat şi îndeosebi
a IMM-urilor, ca urmare a aportului
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi semnificativ al acestora la crearea de
Grupul parlamentar PDL din Camera locuri de muncă şi stimularea creşterii
economice.
Deputaţilor

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

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
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Nr.
crt.
17

18

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa
nr.3/35/02b
Ministerul
Economiei, Departamentul pentru
Întreprinderi mici şi mijlocii,
Mediul de afaceri şi Turism/
Capitol 5001 Total Buget de stat/
Grupa 51 Transferuri între unităţi
ale administraţiei publice/ Articol
02 Transferuri de capital/ Alineat
21 Transferuri de la bugetul de stat
către bugetele locale pentru
realizarea obiectivelor de investiţii
în turism

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Majorarea cu suma de 900 mii lei a transferurilor Se solicită majorarea având în vedere
de la bugetul de stat către bugetele locale pentru că va conduce la crearea de locuri de
realizarea obiectivelor de investiţii în turism.
muncă,
dezvoltarea
potenţialului
României ca destinaţie turistică şi
creşterea veniturilor bugetare pe
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi termen mediu şi lung. În plus, este
Grupul parlamentar PDL din Camera posibilă creşterea numărului de locuri
de muncă şi dezvoltarea economică a
Deputaţilor
regiunilor-ţintă.

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 500 mii lei pentru
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de înfiinţarea Institutului pentru Competitivitate
stat/ Grupa 70 Cheltuieli de capital CoNaCo, după modelul Consiliului Fiscal.
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
Se solicită majorarea cu suma
necesară pentru înfiinţarea CoNaCo
având în vedere necesitatea elaborării
Strategiei
Naţionale
de
Competitivitate România 2020 şi a
unei abordări unitare, strategice şi
focalizate a competitivităţii româneşti.
Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice

Motivatia respingerii

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

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii 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.
19

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa
nr.3/35/02b
Ministerul
Economiei, Departamentul pentru
Întreprinderi mici şi mijlocii,
Mediul de afaceri şi Turism/
Capitol 5001 Total buget de stat/
Grupa 70 Cheltuieli de capital

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Majorarea cu suma de 40.000 mii lei pentru
crearea şi funcţionarea unui centru care să
permită delocalizarea şi asamblarea de produse
în România prin folosirea portului Constanţa, ca
poartă de intrare.

Se solicită majorarea cu suma
necesară pentru centrul care să permită
delocalizarea şi asamblarea de produse
având în vedere că măsura conduce la
crearea de locuri de muncă,
dezvoltarea capacităţii de re-export a
României şi valorificarea poziţiei
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi strategice a ţării noastre ca punct de
Grupul parlamentar PDL din Camera legătură între principalele căi de
transport. Măsura are impact pozitiv
Deputaţilor
asupra creşterii economice. Măsura a
fost stabilită ca prioritară pentru
economia românească în cadrul
discuţiilor Consiliului Naţional de
Competitivitate desfăşurate la nivelul
Guvernului
României
cu
reprezentanţii mediului public, privat
şi academic în perioada
oct.dec. 2011.

Motivatia respingerii

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

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice.
20

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 2.500 mii lei pentru Se solicită majorarea cu suma
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de instituirea mediatorului de credite pentru IMM- necesară
pentru
instituirea
stat/ Grupa 70 Cheltuieli de capital uri, la nivelul fiecărui judeţ.
mediatorului de credite pentru
alinierea la practica europeană,

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii au
considerat
că
adoptarea
acestui
15

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

sprijinirea mediului privat şi îndeosebi
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi a IMM-urilor şi crearea de noi locuri
Grupul parlamentar PDL din Camera de muncă. Măsura a fost stabilită ca
prioritară
pentru
economia
Deputaţilor
românească în cadrul discuţiilor
Consiliului
Naţional
de
Competitivitate desfăşurate la nivelul
Guvernului
României
cu
reprezentanţii mediului public, privat
şi academic în perioada oct.-dec.
2011.
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Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 10.000 mii lei pentru
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de crearea unui centru de afaceri de export care să
stat/ Grupa 70 Cheltuieli de capital permită firmelor să obţină competenţele necesare
pentru intrarea pe pieţele externe cu sprijinul
universităţilor.
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
Se solicită majorarea având în vedere
că măsura vine în sprijinul firmelor
exportatoare şi conduce la creşterea
competitivităţii economiei româneşti,
generând noi locuri de muncă. În plus,
stabileşte conexiunea între mediul
academic şi cel privat. Măsura a fost
stabilită ca prioritară pentru economia
românească în cadrul discuţiilor
Consiliului
Naţional
de
Competitivitate desfăşurate la nivelul
Guvernului
României
cu
reprezentanţii mediului public, privat

Motivatia respingerii

amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.

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

16

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
şi academic în perioada
dec. 2011.

22

Anexa 3/35 Ministerul Economiei/ Majorarea cu suma de 3.000 mii lei pentru
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de crearea unui centru de distribuţie, asamblare şi
stat/ Grupa 70 Cheltuieli de capital re-export pentru Europa Centrală şi de Est.
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor
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Anexa 3/35 Ministerul Economiei/
Capitol 5001 Cheltuieli – Buget de
stat/ Grupa 40 Titlul IV Subvenţii/
Articol 13 Susţinerea exportului, a
mediului de afaceri şi a tranzacţiilor
internaţionale

Majorarea cu suma de 100.000 mii lei pentru
dezvoltarea şi implementarea de programe şi
campanii de promovare a brandurilor româneşti
pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare şi
operatorii economici cu potenţial ridicat de
export.

Motivatia respingerii

oct.-

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
Se solicită majorarea având în vedere
că măsura conduce la crearea de locuri
de muncă, dezvoltarea capacităţii de
re-export a României şi valorificarea
poziţiei strategice a ţării noastre ca
punct de legătură între principalele căi
de transport.
Măsura are impact
pozitiv asupra creşterii economice.
Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
Se solicită majorarea având în vedere
că măsura stimulează creşterea
economică pe termen lungă, creşte
competitivitatea României şi conduce
la crearea de locuri de muncă.

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

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii au
considerat
că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
17

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor
24
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Anexa nr. 3/35/02 Ministerul
Economiei, Departamentul pentru
întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism/ Capitol
8001 Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă/ Grupa 55
Alte transferuri/ Articol 01
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Majorarea cu suma de 15.000 mii lei pentru
acordarea de subvenţii angajatorilor care
încadrează în muncă şomeri în vârstă de peste 45
ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători
ai familiilor monoparentale. Angajatorii sunt
scutiţi pe o perioadă de 1 an de la plata
contribuţiilor sociale pentru şomaj aferente
persoanelor respective, angajate pe o perioadă
nedeterminată. Subvenţia se acordă angajatorilor
lunar, pe persoana angajată, pe o perioadă de
maxim 12 luni. Angajatorii au obligaţia de a
menţine şomerii în activitate timp de cel puţin 2
ani.
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor
Majorarea cu suma de 500 mii lei pentru
acordarea de subvenţii lunare, pe o perioadă
limitată de timp, angajatorilor care încadrează în
muncă şomeri care mai au 3 ani până la
pensionare.

Anexa nr. 3/35/02 Ministerul
Economiei, Departamentul pentru
întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism/ Capitol
8001 Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă/ Grupa 55
Alte transferuri/ Articol 01 Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi
Transferuri interne/ Alineat 16 Grupul parlamentar PDL din Camera
Sprijinirea înfiinţării de noi Deputaţilor

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente ;i grupa 51
Transferuri ale administratiei publice
Majorarea conduce la crearea de locuri
de muncă, reducerea şomajului şi
susţinerea mediului privat, cu efecte
pozitive asupra creşterii economice.
De asemenea, este orientată către
categoriile sociale aflate în dificultate.

precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.

Majorarea conduce la crearea de locuri
de muncă, reducerea şomajului,
susţinerea mediului privat, sprijinirea
persoanelor aflate în dificultate
financiară şi care îşi găsesc cu greutate
noi locuri de muncă. Măsura
stimulează creşterea economică.

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

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii au
considerat
că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
Sursa de finanţare:
precizată de iniţiator
Realocare
sume
din
cadrul nu este sustenabilă.
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
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Nr.
crt.

26

27

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Anexa nr. 3/35/02 Ministerul
Economiei, Departamentul pentru
întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism/ Capitol
8001 Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă/ Grupa 55
Alte transferuri/ Articol 01
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii

Majorarea cu suma de 500 mii lei pentru
acordarea de subvenţii lunare firmelor care
angajează pe perioadă nedeterminată persoane
cu handicap. Subvenţiile vor fi acordate pe o
perioadă de maxim 12 luni.

Anexa nr. 3/35/02 Ministerul
Economiei, Departamentul pentru
întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism/ Capitol
8001 Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă/ Grupa 55
Alte transferuri/ Articol 01
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii

Majorarea cu suma de 5.000 mii lei pentru
acordarea de subvenţii angajatorilor care
încadrează în muncă tinerii absolvenţi.
Angajatorii sunt scutiţi pe o perioadă de 1 an de
la plata contribuţiilor sociale pentru şomaj
aferente persoanelor respective, angajate pe o
perioadă
nedeterminată,
şi
primesc
o
indemnizaţie lunară timp de 12 luni, în funcţie
de nivelul studiilor absolventului angajat.
Angajatorul este obligat să menţină în activitate
angajatul 2 ani după finalizarea subvenţiei.

Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
Majorarea conduce la crearea de locuri
de muncă în rândul unei categorii
sociale vulnerabile şi stimulează
inserţia acestora pe piaţa muncii.
Măsura are impact pozitiv asupra
creşterii economice.

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii au
considerat
că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
Sursa de finanţare:
precizată de iniţiator
Realocare
sume
din
cadrul nu este sustenabilă.
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
Majorarea conduce la crearea de locuri Prin vot, membrii
de muncă, reducerea şomajului foarte celor cinci Comisii au
că
ridicat în rândul tinerilor şi susţinerea considerat
acestui
mediului privat, generând efecte adoptarea
amendament nu se
pozitive asupra creşterii economice.
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul precizată de iniţiator
Ministerului Economiei, cap 5000, nu este sustenabilă.
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
19

Nr.
crt.

28

29

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi
Grupul parlamentar PDL din Camera
Deputaţilor
Anexa nr. 3/35/02 Ministerul Majorarea cu suma de 20.000 mii lei pentru Majorarea conduce la crearea de locuri
Economiei, Departamentul pentru scutirea de la plata CAS pentru un an de zile de muncă, reducerea şomajului şi
întreprinderi mici şi mijlocii, pentru firmele care angajează şomeri.
susţinerea mediului privat, cu efecte
mediul de afaceri şi turism/ Capitol
pozitive asupra creşterii economice.
8001 Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă/ Grupa 55 Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi Sursa de finanţare:
Alte transferuri/ Articol 01 Grupul parlamentar PDL din Camera Realocare
sume
din
cadrul
Transferuri interne/ Alineat 16 Deputaţilor
Ministerului Economiei, cap 5000,
Sprijinirea înfiinţării de noi
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
întreprinderi
şi
susţinerea
51 Transferuri ale administraţiei
dezvoltării întreprinderilor mici şi
publice
mijlocii
Anexa nr. 3/35/02 Ministerul Majorarea cu suma de 25.000 mii lei pentru Majorarea conduce la crearea de locuri
Economiei, Departamentul pentru stimularea şi facilitarea creării de clustere active, de muncă, sprijină dezvoltarea
întreprinderi mici şi mijlocii, inovative, orientate spre export, la nivelul celor mediului de afaceri într-un context
mediul de afaceri şi turism/ Capitol mai bune practici internaţionale în sectoarele concurenţial şi are impact pozitiv
8001 Acţiuni generale economice, strategice, precum industria construcţiilor de asupra creşterii economice. Măsura a
comerciale şi de muncă/ Grupa 55 maşini, textile, IT, mobilier, produse alimentare, fost stabilită ca prioritară pentru
Alte transferuri/ Articol 01 turism, agricultură ecologică şi altele.
economia românească în cadrul
Transferuri interne/ Alineat 16
discuţiilor Consiliului Naţional de
Sprijinirea înfiinţării de noi
Competitivitate desfăşurate la nivelul
întreprinderi
şi
susţinerea Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi Guvernului
României
cu
dezvoltării întreprinderilor mici şi Grupul parlamentar PDL din Camera reprezentanţii mediului public, privat
mijlocii
şi
academic
în
perioada
Deputaţilor
oct.-dec. 2011.

Motivatia respingerii

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

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii 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.

30

31

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Anexa nr. 3/35/02 Ministerul
Economiei, Departamentul pentru
întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism/ Capitol
8001 Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă/ Grupa 55
Alte transferuri/ Articol 01
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii
Anexa nr. 3/35/02 Ministerul
Economiei, Departamentul pentru
întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism/ Capitol
8001 Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă/ Grupa 55
Alte transferuri/ Articol 01
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
Majorarea cu suma de 1.500 mii lei pentru Majorarea conduce la crearea de locuri
scutirea de la plata impozitului pentru profitul de muncă şi susţinerea mediului
investit în spinoff-uri româneşti.
privat, cu efecte pozitive asupra
creşterii economice.

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii au
considerat
că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi Sursa de finanţare:
sume
din
cadrul sursa de finanţare
Grupul parlamentar PDL din Camera Realocare
Ministerului Economiei, cap 5000, precizată de iniţiator
Deputaţilor
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa nu este sustenabilă.
51 Transferuri ale administraţiei
publice
Majorarea cu suma de 500 mii lei pentru
implementarea unui Program naţional pentru
finanţarea
organizării
şi
desfăşurării
evenimentelor internaţionale cu aport pentru
industriile creative şi educaţie.

Majorarea conduce la crearea de locuri
de muncă şi susţinerea mediului privat
în mod orientat, către sectoarele cu
potenţial
semnificativ
pentru
economia românească, cu efecte
pozitive asupra creşterii economice.
Măsura a fost stabilită ca prioritară
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi pentru economia românească în cadrul
Grupul parlamentar PDL din Camera discuţiilor Consiliului Naţional de
Competitivitate desfăşurate la nivelul
Deputaţilor
Guvernului
României
cu
reprezentanţii mediului public, privat
în
perioada
şi
academic

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii 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/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

oct.-dec. 2011.
Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
32

Anexa nr. 3/35/02 Ministerul
Economiei, Departamentul pentru
întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism/ Capitol
8001 Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă/ Grupa 55
Alte transferuri/ Articol 01
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii

Majorarea cu suma de 750 mii lei pentru a crea
primul cluster european dedicat „îmbătrânirii
lente şi frumoase” şi luptei împotriva
îmbătrânirii, începând cu examenul medical
general, până la cură şi producţia de produse
cosmetice şi industriale.

Majorarea conduce la crearea de locuri
de muncă, valorifică avantajele
României şi are impact pozitiv asupra
creşterii economice. România se poate
poziţiona ca o ţară pilot în context
european pe această filieră. Măsura a
fost stabilită ca prioritară pentru
economia românească în cadrul
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi discuţiilor Consiliului Naţional de
Grupul parlamentar PDL din Camera Competitivitate desfăşurate la nivelul
Guvernului
României
cu
Deputaţilor
reprezentanţii mediului public, privat
şi academic în perioada
oct.dec. 2011.

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

Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
22

Nr.
crt.
33

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
Anexa nr. 3/35/02 Ministerul
Economiei, Departamentul pentru
întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism/ Capitol
8001 Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă/ Grupa 55
Alte transferuri/ Articol 01
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Majorarea cu suma de 10.000 mii lei pentru
programe dedicate înfiinţării şi dezvoltării
microîntreprinderilor în spaţiul rural din sectorul
non-agricol, dezvoltarea activităţilor turistice şi a
sectorul terţiar.

Majorarea conduce la crearea de locuri
de muncă şi susţine dezvoltarea
mediului rural în ansamblul său, nu
numai a porţiunii dezvoltate spre
agricultură, ceea ce contribuie la
stimularea
creşterii
economice.
Măsura a fost stabilită ca prioritară
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi pentru economia românească în cadrul
Grupul parlamentar PDL din Camera discuţiilor Consiliului Naţional de
Competitivitate desfăşurate la nivelul
Deputaţilor
Guvernului
României
cu
reprezentanţii mediului public, privat
şi
academic
în
perioada
oct.-dec. 2011.

Motivatia respingerii

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

Sursa de finanţare:
din
cadrul
Realocare
sume
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
34

Anexa nr. 3/35/02 Ministerul
Economiei, Departamentul pentru
întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism/ Capitol
8001 Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă/ Grupa 55
Alte transferuri/ Articol 01
Transferuri interne

Majorarea cu suma de 500 mii lei pentru
dezvoltarea şi implementarea de programe
derulate în colaborare cu instituţiile bancare şi
financiare pentru dezvoltarea culturii financiare
încă din şcoala generală.

Majorarea conduce la crearea de locuri
de muncă, iar dezvoltarea culturii
financiare a populaţiei conduce la
eficienţă atât la nivelul cheltuielilor
populaţiei, cât şi pentru derularea
afacerilor. Măsura a fost stabilită ca
pentru
economia
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi prioritară
românească
în
cadrul
discuţiilor
Grupul parlamentar PDL din Camera
Consiliului
Naţional
de
Deputaţilor

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii 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/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

Competitivitate desfăşurate la nivelul
Guvernului
României
cu
reprezentanţii mediului public, privat
şi
academic
în
perioada
oct.-dec. 2011.
Sursa de finanţare:
Realocare
sume
din
cadrul
Ministerului Economiei, cap 5000,
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa
51 Transferuri ale administraţiei
publice
35

Anexa nr. 3/35/02 Ministerul
Economiei, Departamentul pentru
întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism/ Capitol
8001 Acţiuni generale economice,
comerciale şi de muncă/ Grupa 55
Alte transferuri/ Articol 01
Transferuri interne/ Alineat 16
Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi
şi
susţinerea
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii

Majorarea cu suma de 15.000 mii lei pentru
scutirea de la plata CAS pentru un an de zile
pentru firmele din domeniul industriilor creative
care creează noi locuri de muncă.

Majorarea conduce la crearea de locuri
de muncă, reducerea şomajului şi
susţinerea mediului privat, cu efecte
pozitive asupra creşterii economice.

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii au
considerat
că
adoptarea
acestui
amendament nu se
Sursa de finanţare: sumele alocate pentru Sursa de finanţare:
justifică,
întrucât
cheltuielile cu bunuri şi servicii în cadrul Realocare
sume
din
cadrul sursa de finanţare
Ministerului Economiei.
Ministerului Economiei, cap 5000, precizată de iniţiator
grupa 01 Cheltuieli curente şi grupa nu este sustenabilă.
Autori: Paul Maria Andreea, deputat PDL şi 51 Transferuri ale administraţiei
publice
Grupul parlamentar PDL
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Nr.
crt.
36

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
Ministerul Economiei
Anexa 3/35

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Se propune alocarea sumei de 1.400 mii mil lei Se solicită admiterea amendamentului
pentru reînfiinţarea birourilor regionale ale pentru reînfiinţarea celor 8 birouri
Autorităţii Naţionale pentru Turism.
regionale ale Autorităţii Naţionale
pentru Turism, în vederea susţinerii
dezvoltării regionale a turismului din
România.
Autori:
Andreea Maria Paul, deputat PDL
Grupul Parlamentar PDL din
Deputaților
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Ministerul Economiei
Anexa 3/35

Sursa de finanţare:
Camera Realocare sume prin transferul de la
alte unități ale administrației publice

Se propune suplimentarea bugetului Autorităţii
Naţionale pentru Turism cu suma de 1.500 mii
lei pentru înfiinţarea a trei Birouri de Promovare
Turistica în Asia

Motivatia respingerii

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

Se solicită admiterea amendamentului
pentru înfiinţarea acestor birouri,
întrucât Asia reprezintă o putere
economică importantă, ce poate
furniza venituri substanţiale turismului
românesc, deloc promovat în acea
regiune în momentul de faţă.

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

Anexa 3/35, Capitol 8001, Titlul Suplimentarea sumei alocate prin Proiectul de Sursa de finantare: Bugetul de stat
55, Articol 01, Alineat 16 – buget pentru anul 2015, in sensul majorarii
Sprijinirea înfiinţării de noi acesteia de la 205.000 mii lei la 455.000 mii lei Schema de ajutor de minimis, derulată
de către Departamentul pentru IMM,
întreprinderi
şi
susţienerea

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii au
considerat
că
adoptarea
acestui

Autori:
Andreea Maria Paul, deputat PDL
Grupul Parlamentar PDL din
Deputaților

38

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Camera

25

Nr.
crt.

Articolul din
Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii
Autor:
Deputat PC-PLR, Constantin Avram

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

Mediul de Afaceri şi Turism
(DIMMMAT) a fost aprobată prin HG
nr. 274/15.05.2013, cu modificările şi
completările ulterioare. Obiectivul
schemei îl reprezintă acordarea de
ajutoare de minimis pentru investiţiile
realizate de întreprinderile mici şi
mijlocii care îşi desfăşoară activitatea
în toate sectoarele de activitate, cu
excepţia
celor
prevăzute
de
regulamentul UE, ocazie cu care în
anul 2014, în bugetul DIMMMAT au
fost alocate credite bugetare în sumă
de 100.000 mii lei, iar credite de
angajament în sumă de 250.000 mii
lei.
În Fişa de Program, aprobată în anul
2014, au fost prevăzute pentru anul
2015 credite bugetare în sumă de
400.000 mii lei, iar credite de
angajament în sumă de 250.000 mii
lei,
aceste
prevederi
bugetare
însumând în decursul a 2 ani, respectiv
2014 şi 2015, 500.000 mii lei –
valoarea totală a schemei de ajutor de
minimis pentru IMM, în conformitate
cu HG nr. 274/2013.

amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare nu
este indicată concret.

Având în vedere proiecţia bugetară
pentru anul 2015 a programului pentru
instituirea schemei ajutor de minimis
26

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

pentru IMMm, se observă o diferenţă
în alocarea bugetară în ceea ce privesc
creditele bugetare, respectiv numai
70.000 mii lei, sumă ce acoperă
angajamentele legale aferente anului
2014.
Pentru anul 2015, în proiectul de buget
nu se regăsesc sumele necesare
decontării creditelor de angajament
(contracte încheiate cu beneficiarii
schemei de ajutor de minimis în anul
2014, cu decont în anul 2015), astfel
încât este imperios necesar aprobarea
suplimentării creditelor bugetare la
acest program, in sensul majorarii
bugetului DIMMMAT, la Capitolul
8001, Titlul 55, Articol 01, Alineatul
16 – “Sprijinirea înfiinţării de noi
întreprinderi şi susţienerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii” de la
suma de 205.000 mii lei la suma de
455.000 mii lei.
De menţionat faptul că în anul 2014:
- s-au înscris online 7.138
proiecte
- au fost depuse 2.598 dosare
(operatori economici)
- au fost admise la finanţare
1.091 dosare
27

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
-

Motivatia respingerii

s-au decontat în anul 2014 un
număr de 648 de proiecte care
au adus pe piaţa de muncă
3.240 noi locuri de muncă

Pentru anul 2015, sunt încheiate
contracte, cu beneficiarii schemei de
ajutor de minimis pentru IMM, în
număr de 444, proiecte care vizează
2200 de noi locuri de muncă.
Aceste contracte încheiate în anul
2014 cu decontare în anul 2015 nu vor
putea fi onorate de către DIMMMAT,
în condiţiile în care de la bugetul de
stat nu se va efectua modificarea
solicitată, în sensul majorării bugetul
DIMMMAT de la suma de 205.000
mii lei la suma de 455.000 mii lei.
Lipsa unei suplimentări a bugetului
DIMMMAT pentru anul 2015, în
vederea onorării tuturor contractelor
încheiate, pentru care există obligaţii
din partea finanţatorului, va duce la un
derapaj economic şi juridic.
39

Anexa nr. 3 / 35 / 02
Se propune suplimentarea sumei de 39.328 mii Valorificarea
forţei
de
muncă Prin vot, membrii
Ministerul Economiei
lei prevăzută la Capitolul 5001, Grupa 55, specializată existentă în zonele celor cinci Comisii au
Capitol 5001, Grupa 55, Articol 01, Articol 01, Alineat 01 Restructurarea industriei respective care în momentul de faţă considerat
că
28

Nr.
crt.

40

Articolul din
Text amendament propus
Motivaţia amendamentului/
(autor, apartenenţă politică)
sursa de finanţare
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat
Alineat 01 Restructurarea industriei de apărare cu suma de 20.000 mii lei.
sunt defavorizate, precum şi punerea
de aparare
la dispoziţia MApN de material
specific şi dotări pentru înzestrrarea
Autor: deputat PNL Răzvan Mironescu
armatei fără efort financiar extern.
Deputat PDL Lucian Bode
Grupurile parlamentare reunite ale PNL şi
Industria de apărare este un sector
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat
economic strategic care are nevoie de
susţinere financiară solidă din partea
statului, concretizată într-o alocare
bugetară mai mare.

Anexa nr. 3 / 35 / 26
Ministerul Economiei
Cod obiectiv 1325
Programul
national
pentru
ajutoarele de minimis pentru
investitiile
realizate
de
intreprinderile mici si mijlocii

Se propune suplimentarea sumei prevăzute
pentru Programul national pentru ajutoarele de
minimis pentru investitiile realizate de
intreprinderile mici si mijlocii cu suma de
30.000 mii lei.
Autor: deputat PNL Răzvan Mironescu
Deputat PDL Lucian Bode
Grupurile parlamentare reunite ale PNL şi
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat

Sursa de finanţare:
Din suma prevăzută în Bugetul
Ministerului Economiei
Grupa 55
TITLUL VII ALTE
TRANSFERURI
Art 01 Transferuri interne
Alineat 12 Investitii ale agentilor
economici cu capital de stat
Suma solicitată este necesară pentru
susţinerea creării de noi locuri de
muncă pe termen lung (un loc de
muncă la fiecare 100.000 de lei
finanţaţi).
Având în vedere supra-subscrierea
sumelor alocate până acum, era
evidentă o necesitate a creşterii acestor
sume şi nicidecum diminuarea lor cu
30% faţă de anul 2014.

Motivatia respingerii

adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii 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/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

Sursa de finanţare:
Din suma prevăzută în Bugetul
Ministerului Economiei la Capitolul
5001, Grupa 55, articol 01, alineat 16 Sprijinirea
înfiinţării
de
noi
întreprinderi şi susţinerea dezvoltării
întreprinderilor micişsi mijlocii
41
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Anexa 3/35 Ministerul Economiei

Se suplimentează bugetului bugetul Ministerului Sursa de finanţare: diminuarea
Economiei, pentru programele de finanţare a bugetului propus al Ministerul
IMM-urilor cu suma de 500000 mii lei
Economiei, grupa 10, “Cheltuieli de
personal”, cu suma de 500000 mii lei
Autori:
Deputat Independent
Tararache Mihai

Prin vot, membrii
celor cinci Comisii au
considerat
că
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
sursa de finanţare
precizată de iniţiator
nu este sustenabilă.
Se alocă suma de 40000 mii lei pentru Sursa de finanţare: diminuarea Prin vot, membrii
promovare turistică.
bugetului propus al Ministerul celor cinci Comisii au
Oraş Năvodari,
Economiei, grupa 20, “Bunuri și considerat
că
Judeţul Constanţa
servicii”, cu suma de 40000 mii lei
adoptarea
acestui
amendament nu se
justifică,
întrucât
Autori:
sursa de finanţare
Deputat Independent
precizată de iniţiator
Tararache Mihai
nu este sustenabilă.
Se alocă suma de 40000 mii lei pentru Sursa de finanţare: diminuarea Prin vot, membrii
promovare turistică.
bugetului propus al Ministerul celor cinci Comisii au
Municipiul Constanţa,
Economiei, grupa 30, “Dobânzi”, cu considerat
că
30

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Judeţul Constanţa

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
suma de 40000 mii lei

Autori:
Deputat Independent
Tararache Mihai
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Anexa
5001/grupa51/art.01

Se alocă suma de 50000 mii lei pentru Sursa de finanţare: diminuarea
promovare turistică a judeţului.
bugetului propus al Ministerul
Judeţul Constanţa
Economiei, grupa 40, “Subvenții”, cu
suma de 50000 mii lei
Autori:
Deputat Independent
Tararache Mihai

3/35/02/cap Se propune alocarea sumei de 200.000 mii lei Constructia hidrocentralei de la
pentru demararea proiectului Construcţia Tarnita Lapustesti inseamna
o
adevarata investitie in green+field in
Hidrocentralei Tarniţa Lăpuşteşti .
Ministerului Economiei
jur de 1,164 miliarde euro (+TVA)
ceea ce va contribui semnificativ la
Autor: Senator Alin Tişe
dezvoltarea economica a tarii dar si a
zonei
situate
in
apropierea
municipiului Cluj Napoca.
In cifre, aceasta investitie, odata
finaliyata va insemna :
1000 MW capacitate instalata 4
hidroagregate turbine-pompa a cate
250 MW/fiecare
10 milioane metri cubi apa

Motivatia respingerii

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

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/parag
raf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivatia respingerii

5-8 ani durata de construire
Crearea a min. 4,000 locuri de munca.
Se propune suplimentarea bugetului
Ministerului Economiei
la Anexa
3/35/02/cap 5001/grupa51/art.01 cu
suma de 200.000 mii lei
Sursa de finantare: Majorarea
veniturilor bugetare prin reducerea
evaziunii fiscale în urma reorganizării
ANAF şi din majorarea şi impozite şi
taxe estimate de MF la 5 miliarde lei
46

Anexa
nr.3/35,
Economiei

Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Sursa de finanţare:
Economiei, anexa cu suma de: 60.000.000 lei
- Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului;
- alimentarea cu gaz a localităţii Huedin din - Bugetul Ministerului Economiei,
judetul Cluj
Comerţului şi Mediului de Afaceri
- valoare – 50.000.000 lei
- infiinţarea unui parc Industrial in localitatea
Huedin jud Cluj
- valoare – 10.000.000 lei

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

Iniţiator: Senator PSD Alexandru Cordoş
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