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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 

      CAMERA DEPUTAŢILOR        SENAT 
 
Comisia pentru politică economică, 
           reformă şi privatizare 
   Nr. 4c-1/10 

        Comisia economică, industrii şi servicii 
                  
           Nr. XX/58 
 

Comisia pentru industrii şi servicii 
   
   Nr. 4c-3/24 

      Comisia pentru energie,  
    infrastructură energetică și resurse minerale 

                     Nr. XXI/16 
    
 
  Nr. PL-x 26/2019  
    Nr. L 88/2019                                        
 
    Bucureşti, 11.02.2019     
                                                                                   

 
       AVIZ  COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul activităţilor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor               
şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru energie, infrastructură 
energetică și resurse minerale din Senat au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare,                
cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, 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 comună din 11 februarie 2019. 

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 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. 
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul activităţilor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, au fost depuse amendamente. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului                     
de stat pe anul 2019 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget                                 
al Ministerului Economiei (anexa 3/35) au fost avizate favorabil.                     
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 Gheorghe ȘIMON 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR 

 
PREŞEDINTE 

 
                 Deputat Iulian IANCU 

 
PREŞEDINTE 

 
Senator Gheorghe MARIN   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Voturi pentru: 27 
Voturi împotrivă: 14 
Abţineri: 0 
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ANEXĂ 

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 3/ 35 / Ministerul Economiei/ 
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

Se propune alocarea sumei de 
23.000 mii lei din creditele de 
angajament prevăzute la Anexa 
3/ 35 / Ministerul Economiei/ 
TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE pentru 
modernizarea Societății Uzina 
Mecanică Sadu Bumbesti Jiu 
(UM Sadu)-ROMARM. 
 
Autorul amendamentului: 
Dan VÎLCEANU - deputat PNL 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera deputaților și Senat 

Societatea Uzina Mecanică 
Sadu, Fabrica de Armament de 
la Bumbesti Jiu, nu a mai fost 
modernizata de la infiintare, din 
1939. Cei aproape o mie de 
salariati isi risca viata in fiecare 
zi, deoarece lucreaza cu 
echipamente invechite. In 
ultimii ani au avut loc mai 
multe accidente de munca, 
unele dintre ele soldandu- se cu 
pierderea de vieti omenesti, 
lucrandu-se cu materiale 
explozibile. Uzina are in prezent 
contracte, dar este foarte greu sa 
le realizeze, din cauza lipsei 
dotarii tehnice. 
Fabrica de Armament de la 
Bumbesti Jiu este printre 
putinele din tara care mai 
functioneaza, iar productia este 
exportă. 
Finanțarea retehnologizarii 
acestei fabrici se poate realiza 
prin cresterea capitalului social 
al Companiei Nationale 
ROMARM cu suma necesara, 
prin credit de angajament din 
bugetul de stat, alocata special 
pentru acest obiectiv. 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
exista deja prevedere 
bugetara in acest sens. 
Creditele de angajament 
din cadrul Bugetului de 
Stat pe anul 2019 sunt in 
valoare de 135.095 mii 
lei, iar creditele bugetare 
sunt in valoare de 45.415 
mii lei. 
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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 finanțare: prin 
redistribuirea creeditelor de 
angajament prevăzute la Anexa 
3/ 35 / Ministerul Economiei/ 
TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE 

2   Anexa 3/ 35 / Ministerul Economiei/ 
Grupa 55 
Titlul VII – Alte transferuri  
 

Suplimentarea bugetului 
SNTGN TRANSGAZ SA cu  
suma de 26.310 mii lei pentru 
realizarea tronsonului Pojorâta - 
Vatra Dornei, în vederea  
finalizării investiției Conducta 
de transport gaze naturale 
Câmpulung Moldovenesc – 
Vatra Dornei. 
 
Autorii amendamentului:  
Daniel-Constantin CADARIU, 
senator PNL SUCEAVA 
Ioan BALAN, deputat PNL 
SUCEAVA 
Angelica FĂDOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
Bogdan GHEORGHIU, deputat 
PNL SUCEAVA 
Dumitru MIHALESCUL, 
deputat PNL SUCEAVA 
Grupurile parlamentare ale PNL 
din Camera Deputaților și Senat 

Din cei 36 km ai Conductei de 
transport gaze naturale 
Câmpulung Moldovenesc – 
Vatra Dornei au fost realizați 
9,2 km, până la Pojorâta. Pentru 
bazinul Dornelor, pentru 
Municipiul Vatra Dornei, pentru 
locuitorii și pentru agenții 
economici de aici, mulți din 
domeniul turismului – 
Câmpulung Moldovenesc este 
stațiune de interes național -  
gazul metan este absolut 
necesar. 
Sunt solicitări și pentru 
extinderea rețelei până la Poiana 
Stampei, pe acest traseu 
aflându-se și numeroase firme 
care au nevoie de gaz, inclusiv 
pentru procesul tehnologic. 
Sursa de finanțare: Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANTELOR PUBLICE - 
ACTIUNI 
GENERALE/TITLUL VII 
ALTE TRANSFERURI/ 
I.Credite de angajament 
 

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat că adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifică, întrucât 
aceasta investitie se va 
realiza din surse proprii.  
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