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AVIZ  COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 21 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 dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare şi 
Comisia pentru dezvoltare și strategie economică din cadrul Senatului au fost sesizate, 
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017,                     
transmis de Guvernul României. 

Conform prevederilor art. 59 și art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege 
menţionat mai sus în şedinţa din 3 februarie 2017. 

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexa la 



acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei. (anexa 3/35). 
La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 

din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Economiei.  
În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat 

pe anul 2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei 
(anexa 3/35) 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 respinse sunt redate în Anexa 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 Mihai TUDOSE 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR 

PREŞEDINTE, 
Deputat Iulian IANCU 

PREŞEDINTE, 
Senator Ilie NIȚĂ 

 
 

PREȘEDINTE 
Senator Traian BĂSESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voturi pentru: 32 
Voturi împotrivă: 15 
 
 
 
 



ANEXA  
 

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.3/35/01  
Ministerul Economiei Capitol 
5400/Grupa 70 Cheltuieli de capital 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute la Anexa nr.3/35/01 
Ministerul Economiei Capitol 
5400/Grupa 70 Cheltuieli de 
capital cu suma de 23.000 mii lei 
în vederea retehnologizării - 
ROMARM - Fabrica de 
Armament Bumbesti Jiu (UM 
Sadu), Judeţul Gorj. 
 
 
 
 
Autorul amendamentului: 
Dan Vîlceanu – Deputat PNL 

Fabrica de Armament de la Bumbesti 
Jiu, nu a mai fost modernizata de la 
înfiinţare, din anii 1930. Cei aproape o 
mie de salariaţi îşi riscă viaţa în fiecare 
zi, deoarece lucrează cu echipamente 
învechite. În ultimii ani au avut loc mai 
multe accidente de muncă, unele dintre 
ele soldându- se cu pierderea de vieţi 
omeneşti, lucrându-se cu materiale 
explozibile. Uzina are în prezent 
contracte, dar este foarte greu să le 
realizeze, din cauza dotării tehnice. 
Fabrica de Armament de la Bumbesti 
Jiu este printre putinele din tara care 
mai functioneaza, iar productia ajunge 
la export. Finanţarea retehnologizării 
acestei fabrici, se poate realiza, prin 
creşterea capitalului social al 
Companiei Nationale ROMARM, cu 
suma necesară, din bugetul de stat, 
alocată special pentru acest obiectiv. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 23.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 
 
 
 
 
 

Prin vot, membrii 
celor cinci Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
programul este în 
desfășurare. 
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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 
 

2.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 
Ministerul Economiei 
  
Anexa nr. 3/35/02, la 50.01.40.13, 
Capitolul Cheltuieli Buget de Stat, Tiltul 
IV Subvenţii, Articol Susţinerea 
exportului, a mediului de afaceri şi a 
tranzacţiilor internaţionale 
  
Anexa nr. 3/35/02, la 50.01.20.06.01:  
 
Capitolul Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 
II Bunuri şi servicii, Deplasări interne, 
detaşări, transferări 
  
Anexa nr. 3/35/02, la 50.01.20.30.30: 
Capitolul Cheltuieli Buget de Stat, Titlul 
II Bunuri şi servicii, Articolul Alte 
Cheltuieli, Alte cheltuieli cu bunri si 
servicii 

Se propune alocarea în anul 2017 a 
sumei de 2.000 mii lei pentru 
vouchere de inovare ca măsură de 
sprijin pentru realizarea 
Programului: Creşterea 
competitivităţii produselor 
industriale 
  
 
Sen. Dinu Nicoleta-Ramona,USR 
Sen. Dinică Silvia-Monica, USR 
 
  

Propunem adăugarea şi bugetarea 
corespunzătoare a măsurii „Acordarea 
de vouchere de inovare (Innovouchers) 
operatorilor economici autohtoni din 
categoria de microîntreprinderi”, în 
cadrul listei de Măsuri prezentate în 
contextul Programului Creşterea 
competitivităţii produselor industriale. 
O astfel de măsură contribuie la 
realizarea obiectivelor generale 
strategice în domeniul cercetării, 
dezvoltării și inovării, respectiv: - 
creșterea competitivității economiei 
românești prin inovare; - creșterea 
contribuției românești la progresul 
cunoașterii; - creșterea rolului științei în 
societate. 
 Măsura este complementară noilor 
prevederi legislative care scutesc 
contribuabilii ce desfășoară exclusiv 
activități de inovare, cercetare-
dezvoltare de la plata impozitului pe 
profit în primii 10 ani de activitate, 
începând cu anul 2017. 
Innovouchers vor fi acordate 
microîntreprinderilor care fac dovada 
inovaţiilor de produs sau proces, pe 
principiul “primul venit, primul servit”, 
sub forma unui sprijin financiar de 20 
mii lei per microîntreprindere. Astfel, 
în anul 2017, vor fi sprijinte pentru 
activităţi de inovare 100 de 
microîntreprinderi autohtone. 
Temei legal: Ordonanța nr. 57/2002 
privind cercetarea stiițifică și 
dezvoltarea tehnologică, Articolul 52. 

Prin vot, membrii 
celor cinci Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât acest 
obiectiv se regăsește 
deja în alte programe. 
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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 
 

 Sursa de finanţare: Se diminuează cu 
500 mii lei suma de 1.259 mii lei 
prevăzută în Anexa nr. 3/35/02, la 
50.01.20.06.01: Capitolul Cheltuieli 
Buget de Stat, Titlul II Bunuri şi 
servicii, Deplasări interne, detaşări, 
transferări 
 Se diminuează cu 1.500 mii lei suma 
de 3.146 mii lei prevăzută în Anexa nr. 
3/35/02, la 50.01.20.30.30: Capitolul 
Cheltuieli Buget de Stat, Titlul II 
Bunuri şi servicii, Articolul Alte 
Cheltuieli, Alte cheltuieli cu bunuri si 
servicii 
 Destinaţia: Se suplimentează cu 2.000 
mii lei, suma prevăzută de 1.000 mii lei 
în Anexa nr. 3/35/02, la 50.01.40.13, 
Capitolul Cheltuieli Buget de Stat, 
Tiltul IV Subvenţii, Articol Susţinerea 
exportului, a mediului de afaceri şi a 
tranzacţiilor internaţionale. 
Măsura propusă se finanțează din 
disponibilul creat la 50.01.40.13. 

3.  Legea Bugetului de Stat pe anul 2017 
 
Ministerul Economiei  
Anexa nr. 3/35/02,  Cap. 8001, Titlul 40, 
Art. 13  
 
 

Se propune alocarea suplimentară, 
peste suma de 1.000 mii lei alocată 
în buget, a sumei de 5.536 mii lei 
pentru susținerea exportului, a 
mediului de afaceri și a 
tranzacțiilor internaționale pentru 
programul  Creşterea 
competitivităţii produselor 
industriale 
 
 Sen. Dinică Silvia-Monica, USR 
 

Sursa de finanțare: Anexa nr. 3 / 35 / 
02, Pag. 5 –Cap. 8001, Titlul 55, Art. 
01, Alin. 53 Transferuri pentru 
finanțarea lucrărilor de pază și 
întreținere la combinatul minier 
KrivoiRog –Ucraina. 
 
 
Destinația: Anexa nr. 3/35/02,  
Capitolul  8001, Titlul 40, Art. 13  

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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