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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 
 
     CAMERA  DEPUTAŢILOR                                                     SENAT 
Comisia pentru industrii si servicii                  Comisia economică, industrii şi servicii 
           Bucureşti, 01.11.2007                                                 Bucureşti, 01.11.2007 
                Nr.23/313/2007                                                           Nr.XX/277/2007 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.1 pct.2, art.9 şi art.10 din Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru industrii şi servicii a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii a Senatului au fost sesizate, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008, trimis cu adresa nr.P.L.x 
695 din 16 octombrie 2007, respectiv L 712 din 15 octombrie 2007. 
  Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, şi 
art.58 din Regulamentul Senatului, comisiile au dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus în 
şedinţa din 31 octombrie 2007. 
  Cele două comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007 şi 
anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului Economiei şi Finanţelor, 
Ministerului Transporturilor şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. 
  La lucrările comisiilor au participat, ca invitaţi, doamna Doina Elena Dascălu – 
secretar de stat în Ministerul Economiei şi Finanţelor, domnul Barna Tanczos – secretar de stat 
în Ministerul Transporturilor, domnul Viorel Palaşcă – secretar de stat în Ministerul Economiei 
şi Finanţelor, domnul Bogdan Găbudeanu – preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Resurse 
Minerale şi specialişti sub coordonarea demnitarilor menţionaţi. 
  Cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului şi anexele referitoare la 
bugetele pe 2008 ale Ministerul Economiei şi Finanţelor, Ministerul Transporturilor şi Agenţiei 
Naţionale pentru Resurse Minerale au fost avizate favorabil, cu amendamente admise 
prezentate în anexă. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 

                
                      PREŞEDINTE,                                         PREŞEDINTE, 
 
                       Iulian Iancu                                           Valentin Dinescu         
 

Administrator
Original
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A M E N D A M E N T E   A D M I S E 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Articolul din Lege/anexa/capitol/paragraf/ 
grupa/titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor,apartenenţă politică) 

Motivaţia 
Amendamentului/ 
sursa de finanţare 

0 1 2 3 
1 CAPITOLUL III 

 
Art.4 alin.(3) – Cheltuielile bugetului de stat pe 
anul 2008, în structura funcţională, pe capitole, 
se prezintă astfel : 
                                   milioane lei 
 
CHELTUIELI TOTAL 80.979,1 
din care...   
  
------------------------- 
18) Transporturi     7.060,7 

CAPITOLUL III 
 
Art.4 alin.(3)- nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
18) Transporturi     7.360,7 
 
 
Amendament propus de domnul senator Valentin 
Dinescu -Grupul P.R.M. 
 

Suplimentarea cu 300 milioane lei este 
necesară pentru asigurarea fondurilor 
pentru construcţia autostrăzilor şi 
modernizarea drumurilor naţionale. 
Fondurile suplimentare de 300 milioane 
lei vor proveni din majorarea 
redevenţelor încasate de stat potrivit 
OUG nr.101/2007. 
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2  CAPITOLUL IV 

 
Art.7 alin.(4) – Repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la 
alin.(3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi 
municipiul Bucureşti, după caz, se face prin 
decizie a directorului direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, după consultarea 
consiliului judeţean şi a primarilor şi cu 
asistenţa tehnică de specialitate a 
inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncă, 
solidaritate socială şi familie, după caz, în 
funcţie, de regulă, de numărul de beneficiari ai 
serviciilor respective. 

CAPITOLUL IV 
 
Art.7 alin.(4) – Repartizarea sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adaugată prevăzute la 
alin.(3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi 
municipiul Bucureşti, după caz, se face prin 
decizie a Consiliului Judeţean după consultarea 
primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a 
inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncă, 
solidaritate socială şi familie, după caz, în funcţie, 
de regulă, de numărul de beneficiari ai serviciilor 
respective. 
 
 
Amendament propus de domnul senator Valentin 
Dinescu -Grupul P.R.M. 
 

 
 
Pentru diminuarea influenţei politice, 
întrucât directorul direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene este un om 
politic al Guvernului Consiliului 
Judeţean este un organ independent în 
care se regăsesc partidele politice care au 
depăşit pragul electoral. 

3  Capitolul IV 
Dispoziţii referitoare la bugetele locale 

 

După articolul 7 se adaugă ,,art.71’’ cu următorul 
cuprins: 
Sumele prevăzute pentru anul 2007 în Fondul 
pentru dezvoltarea satului românesc înfiinţat prin 
OUG nr. 104/2007 se repartizează Consiliilor 
Judeţene pe bază de hotărâri ale Guvernului 
elaborate conform propunerilor centralizate la 
fiecare Judeţ în parte. 
 
Amendament propus de domnul senator Petru 
Şerban Mihăilescu - PSD 
 

Repartizarea sumelor alocate către 
Consiliile Judeţene asigură transparenţa 
deciziilor şi respectă principiile 
descentralizării administraţiilor locale. 
În textul proiectului de lege nu sunt 
referiri la recent înfiinţatul Fond pentru 
dezvoltarea satului românesc. 

4  CAPITOLUL V 
 
Art.9 alin.(3) Pentru anul 2008 cotele de 
contribuţii pentru asigurările de sănătate, 
prevăzute de Legea nr.95/2006, se stabileşte 

CAPITOLUL V 
 

Art.9 alin.(3) Pentru anul 2008 cotele de 
contribuţii pentru asigurările de sănătate, 
prevăzute de Legea nr.95/2006, se stabileşte 

Contribuţia la asigurările sociale pentru 
Fondul naţional unic să rămână la fel ca 
în 2007 având în vedere problemele 
sensibile din acest domeniu. Se va 
reduce corespunzător contribuţia la 
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astfel: 
a) 5,5% începând cu 1 ianuarie 2008 şi 5,2% 
începând cu 1 decembrie 2008, pentru cota 
prevazută la art.258 din Legea nr.95/2006; 
b) 5,5% începând cu 1 iulie 2008 pentru cota 
prevazută la art.257 din Legea nr.95/2006. 
(4) Cotele prevăzute la alin.(3) se aplică 
începând cu drepturile salariale aferente lunilor 
ianuarie, iulie, respectiv decembrie 2008. 
 

astfel: 
a) 6,0% pentru cota prevăzută la art.258 din 
Legea nr.95/2006; 
 
b) 6,5% pentru cota prevăzută la art.257 din 
Legea nr.95/2006. 
(4) Cotele prevăzute la alin.(3) se aplică începând 
cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie. 
 
Amendament propus de domnul senator Valentin 
Dinescu -Grupul P.R.M. 
 

asigurările pentru şomaj astfel încât 
veniturile fondului pentru şomaj se vor 
reduce de la 1.957,3 mil. lei la 978,6 mil. 
lei, cheltuielile se vor reduce de la 1.838 
mil. lei la 919 mil. lei, iar excedentul 
prevăzut la art.7 alin.(2) din Legea 
bugetului asigurărilor sociale se va 
reduce de la 119,1 mil.lei la 59,5 mil. lei. 
Numărul şomerilor s-a redus în 2007 cu 
circa 100.000 persoane, tendinţă care se 
va  manifesta şi în 2008. Economia duce 
lipsă de forţă de muncă. 
 

5  CAPITOLUL V 
 

Art.10 – Guvernul poate aproba prin hotărâre 
modificări în structura şi între ordonatorii 
principali de credite, cu încadrarea în nivelul 
total al cheltuielilor din credite externe 
prevăzute în anexa nr.2, în funcţie de derularea 
programelor de împrumut extern, aprobate 
potrivit legii. 
 
 

______ 
 

CAPITOLUL V 
 

Art.10 – (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre 
modificări în structura şi între ordonatorii 
principali de credite, cu încadrarea în nivelul total 
al cheltuielilor din credite externe prevăzute în 
anexa nr.2, în funcţie de derularea programelor de 
împrumut extern, aprobate potrivit legii. 
 
 
(2) Volumul maxim al împrumuturilor externe 
rambursabile care vor fi contractate în cursul 
anului 2008 va fi de 3,313 milioane lei 
 
Amendament propus de domnul senator Valentin 
Dinescu - Grupul P.R.M. 
 

 
 
Parlamentul nu poate da un CEC în alb 
unui Guvern care mai are 1 an de 
guvernare si 20% susţinere parlamentară. 

6  Anexa nr.4 
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor la nivelul 
judeţelor în anul 2008 

Propunem suplimentarea sumei alocate judeţului 
Neamţ, nr.crt.29 cu 3.100 mii lei de la 370.037 
mii lei la 373.137 mii lei, din care, pentru 
susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a 

Fondurile alocate judeţului Neamţ sunt 
insuficiente, iar suplimentarea propusă ar 
echilibra bugetul necesar pentru anul 
2008. 
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 persoanelor cu handicap. 

 
Amendament propus de: 
Deputat Ioan Munteanu - PSD 
Deputat Iulian Iancu - PSD                                     
Senator Ioan Chelaru - PSD 
 

7  Anexa nr.5 
Sume defalcate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi al Municipiului Bucureşti pe 
anul 2008 
 

Propunem majorarea sumei alocate judeţului 
Neamţ, nr.crt.29 de la 370.037 mii lei la 388.437 
mii lei. 
 
Amendament propus de: 
Deputat Ioan Munteanu - PSD 
Deputat Iulian Iancu - PSD                                      
Senator Ioan Chelaru - PSD 
 

1. Lucrări reparaţii: Sediul 
Inspectoratului pentru Situaţii de 
Urgenţă „Petrodava” 
Necesar: 1.000 mii lei 
2. Construirea a două Case de Cultură în 
com. Războieni şi com.Dulceşti 
Necesar: 2.000 mii lei 
3. Achiziţionarea în leasing a unui număr 
de 14 troleibuze pentru SC Troleibuzul 
SA, societate în care Consiliul Judeţean 
Neamţ deţine capital majoritar  
Necesar: 2.400 mii lei 
4. Lucrări de punere în valoare a 
mânăstiri - monumente istorice existente 
în judeţ 
Necesar: 10.000 mii lei 
5. Dezvoltarea sporturilor de iarnă în 
zonele turistice ale judeţului 
Necesar: 3.000 mii lei 
 

8  Anexa nr.6 
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru drumurile judeţene şi comunale pe anul 
2008 
 

Propunem modificarea sumei alocate judeţului 
Neamţ nr.crt.29 de la 10.351 mii lei la 15.351 mii 
lei. 
 
Amendament propus de: 
Deputat Ioan Munteanu - PSD 
Deputat Iulian Iancu - PSD                                      

Suplimentarea cu suma de 5.000 mii lei 
pentru drumurile judeţene şi comunale: 
- DC Totoieşti, com.Tupilaţi 
- DC Borşeni, com.Războieni 
- DC Roşiori, com.Dulceşti 
Necesar: 5.000 mii lei 
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Senator Ioan Chelaru - PSD 
 

9  Anexa nr.7 
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 
2008 
 

Propunem suplimentarea sumei alocate judeţului 
Neamţ nr.crt.29 de la 70.002 mii lei la 79.002 mii 
lei. 
 
Amendament propus de: 
Deputat Ioan Munteanu - PSD 
Deputat Iulian Iancu - PSD                                     
Senator Ioan Chelaru - PSD 
 

Pentru echilibrarea bugetelor locale în 
vederea desfăşurării în condiţii optime a 
activităţii din domeniul administraţiei 
publice locale 
Necesar: 9.000 mii lei 
 

10  Anexa nr.8 
Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 
pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 
2008 

Propunem suplimentarea sumei alocate pentru 
salariile cadrelor didactice de la 183.829 mii lei la 
220.329 mii lei. 
 
Amendament propus de: 
Deputat Ioan Munteanu - PSD 
Deputat Iulian Iancu - PSD                                      
Senator Ioan Chelaru – PSD 
 

Pentru echilibrarea bugetelor locale în 
vederea desfăşurării în condiţii optime a 
activităţii din domeniul educaţiei 
Necesar:36.500 mii lei 
 

11  Anexa nr. 7  la proiect  (pag.260) 
 

SUME 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008. 
 
7. Botoşani                             67.862 mii lei 
 
 

Anexa nr. 7   la proiect (pag.260) 
 

SUME 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2008. 
 
7. Botoşani                             102.862 mii lei 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Mihai Ţâbuleac - PLD 
 

Se suplimentează cu 35 mil. lei pentru 
acoperirea unor datorii istorice ale SC 
APA GRUP SA care aparţine 
Consiliului Judeţean Botoşani. 
 
Sursă: 
Această sumă va fi acoperită la bugetul 
de stat din încasări suplimentare 
prevenite din veniturile care se vor 
realiza prin aplicarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 101/2007.( 
mărirea valorii redevenţei la resursele 
minerale) 
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12  Anexa nr. 3/16/02  cap. 8201/grupa 51/articol 

02/alineat 06  (pag.33) 
 
- Retehnologizarea centralelor termice şi 
electrice de termoficare   31.490 mii lei. 
 

Anexa nr. 3/16/02 cap. 8201/grupa 51/articol 
02/alineat 06  (pag.33) 
 
- Retehnologizarea centralelor termice şi electrice 
de termoficare   100.000 mii lei. 
 
 
 
Amendament propus de: 
Senator Mihai Ţâbuleac - PLD 
 
 
 

Se propune mărirea sumei, întrucât 
aceasta este singura poziţie în buget unde 
sunt cuprinse sume pentru dezvoltarea  
surselor pentru energie regenerabilă.  
Fac propunerea în contextul în care la 
începutul acestui an Comisia Europeană 
a lansat Noua Politică Energetică a UE 
care îşi propune, printre altele, creşterea 
ponderii energiei produse din surse 
regenerabile la 20% din consumul brut 
de energie la nivelul anului 2020. 
 
Surse: privatizarea complexelor 
energetice, a distribuţiilor din energie, şi 
a hidrocentralelor precum şi venituri 
încasate prin mărirea redevenţei la 
resursele minerale, potrivit OUG 101/ 
2007. 
 

13  Ministerul Economiei şi Finanţelor 
Introducerea în cadrul Anexei nr. 3/16/22 a unui 
nou program de investiţii, după cum urmează: 

Anexa nr. 3/16/22         

Capitol  82.01 Industria extractivă, 
prelucrătoare şi de construcţii 

Fişa obiectivului de investiţii : Finalizare 
investiţie turnătorie S.C. Carfil S.A. Braşov 

PROPUNERI 2008 

10.800 
 
Amendament propus de: 
Dep.Constantin Niţă – P.S.D. 
Dep.Titus Corlăţean – P.S.D. 
Sen.Otilian Neagoe – P.S.D 
 

Suma este necesară pentru finalizarea 
unei investiţii de peste 20 milioane euro, 
efectuată până în prezent. 

Suma de 10.800 mii lei urmează a fi 
preluată prin redistribuire.  

 

14  
 

Anexa nr.3/16/22 Ministerul Economiei şi 
Finanţelor 

La anexa 3/16/22 Ministerul Economiei şi 
Finanţelor propunem introducerea obiectivului 
S.C. Hidroelectrica S.A. – Sucursala 
Hidrocentrale Târgu-Jiu – obiectiv în 
continuare şi propunem alocarea de la bugetul 

Acest obiectiv a fost promovat prin 
decretul nr.40/21/02/1989 ca amenajare 
complexă cu mai multe functionalităţi. 
Valoarea totală actualizată a investiţiei 
este de 1560 milioane lei, fiind executate 
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de stat a sumei de 20 milioane lei în vederea 
continuării lucrărilor. 
 
Amendament propus de: 
Senator Ion Florescu – P.S.D. 

până în prezent lucrări în valoare de 81 
milioane lei. Cu excepţia anului 2007 
când s-au alocat de la bugetul de stat 5 
milioane lei, lucrările au fost susţinute 
financiar numai de S.C. Hidroelectrica 
S.A. În ritmul de până acum obiectivul s-
ar finaliza în cca. 20 de ani ceea ce ar 
însemna inclusiv anularea sumelor 
cheltuite până acum. Finalizarea în timp 
optim ar fi echivalentă cu schimbarea în 
bine a întregii zone. Aşa cum stau 
lucrurile acum înseamnă dezastru 
ecologic, pericol de inundaţii, colmatarea 
acumulărilor din aval etc. 
 
Sursa de finanţare: fonduri de rezervă 
– art.4 alin.(2) lit.e). 
 

15  
 
 

Anexa 3/24 Ministerul Transporturilor Se introduce un obiectiv nou de investiţii – 
Varianta ocolitoare a oraşului Mediaş pe DN 14, 
judeţul Sibiu, în valoare de 10.000 mii lei. 
 
 
Amendament propus de: 
Senator PSD Viorel Arcaş 

Finalizarea proiectării şi demarării 
lucrărilor de execuţie. Derularea urgentă 
a acestui proiect (aprobat prin HG nr. 
1638/2004) este vitală pentru păstrarea şi 
conservarea patrimoniului cultural 
imobiliar al municipiului Mediaş. 
Pe lista monumentelor istorice ale 
municipiului Mediaş sunt un număr de 
52 de imobile, din care 21 sunt cuprinse 
în grupa A. 
 
Sursa: Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 
 

16  Anexa 3/24 Ministerul Transporturilor Se suplimentează cu suma de 6.140 mii lei 
Capitolul 84 01 Transporturi, Titlul 51 

Reparaţii şi dotări la RA Aeroportul 
Bacău. 
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Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 
de la 799.453 mii lei la 805.593 mii lei. 
 
Amendament propus de deputaţi si senatori PSD: 
Viorel Hrebenciuc, Gabriel Vlase, Ion Moraru şi 
Cătălin Radu Mardare 
 

 
Sursa: Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

17  Anexa 3/24 Ministerul Transporturilor La anexa 3/24/22 se introduce obiectivul de 
investiţii “Amenajare drum expres Tg.- Frumos - 
Botoşani” în sumă de 200.000 mii lei. 
 
Amendament propus de: 
Senator Ion Iliescu P.S.D, Gavrilă Vasilescu 
P.C., Apostol Neculai  - independent, Şerban 
Mihăilescu P.S.D, Mihai Ţâbuleac P.L.D, Ion 
Solcanu P.S.D. 
Deputat Buhăianu Obuf Cătălin – P.D, Dreţcanu 
Doina – P.S.D, Drăguş Radu – P.D, Mălaimare 
Mihai - P.N.L 
 

Pentru modernizarea şi înlesnirea 
traficului rutier, atât pentru oraşul Hârlău 
şi pentru localitatea Cotnari (localităţi 
din Judeţul Iaşi), pe o distanţă de 40 de 
Km., cât şi pentru Judeţul Botoşani pe o 
distanţă de 38 de Km. 
 
Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

18  Anexa 3/24 Ministerul Transporturilor La anexa 3/24/22 se introduce obiectivul de 
investiţii „Modernizare DN 24C, Rădăuţi Prut – 
Ştefăneşti” în sumă de 60.000 mii lei 
Amendament propus de: 
Senator Ion Iliescu P.S.D, Gavrilă Vasilescu 
P.C., Apostol Neculai  - independent, Şerban 
Mihăilescu P.S.D, Mihai Ţâbuleac - independent, 
Ion Solcanu P.S.D. 
Deputat Buhăianu Obuf Cătălin – P.D, Dreţcanu 
Doina – P.S.D, Drăguş Radu – P.D, Mălaimare 
Mihai - P.N.L 
 

Pentru modernizarea şi înlesnirea 
traficului rutier. 
În prezent este drum de pământ, iar odată 
cu deschiderea punctului vamal de la 
Rădăuţi-Prut, va fi solicitat pentru trafic 
greu. 
 
Sursa: Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

19  Anexa 3/24 Ministerul Transporturilor 
Cap. 8401, scap 04, prgf 01 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Transporturilor cu suma de 1.000.000 RON în 

Continuarea lucrărilor este necesară 
deoarece acest demers a început acum 5 
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vederea continuării proiectului de reabilitare a 
Gării Centrale Botoşani. 
 
 
Amendament propus de: 
 senator Gavrilă Vasilescu P.C. si Mihai 
Ţâbuleac – independent 
deputat Dreţcanu Doina – P.S.D si Costica 
Macalet – P.S.D 
 

ani , fără a mai primi fonduri în ultimii 2 
ani.În tot acest timp, călătorii şi angajaţii 
au fost privaţi de condiţii decente pentru 
desfăşurarea activităţii. 
 
 
Sursa : Fondul de rezerva la dispozitia 
Guvernului. 

20  Anexa 3/24 Ministerul Transporturilor 
Cap. 8401, scap 04, prgf 01 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Transporturilor cu suma de 1.300.000 RON în 
vederea finalizarii investitiei “ Podul peste Raul 
Jijia” din comuna Todireni, judeţul Botoşani. 
 
Amendament propus de: 
 senator Gavrilă Vasilescu P.C. si Mihai 
Ţâbuleac – independent 
deputat Dreţcanu Doina – P.S.D si Costica 
Macaleţ – P.S.D 
 

Finalizarea este necesară în vederea 
salvarii de la inundaţii a unor mari 
suprafeţe de teren şi case şi, în acelaşi 
timp, deoarece nu există cale de acces pe 
celalălt mal, populaţia fiind obligată să 
înconjure aproximativ 25 de km. 
 
Sursa : Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului. 

21  Anexa 3/24 Ministerul Transporturilor 
Anexa 3/24/21 Programul de investiţii publice 
pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, fişa 
cod 24.84.01.2007b 
Dotări independente 
Total surse finanţare 335.993,00 mii lei, dintre 
care 119.900,00 mii lei se utilizează pentru 
achiziţionarea de vagoane noi tip AVA 200 CF 
 

Achiziţionarea de vagoane noi tip AVA 200 CF 
 
Suma propusă: 220.000,00 mii lei 
 
Amendament propus de: 
Deputat Titu Nicolae Gheorghiof - PNL 

Modificare efectuată în scopul 
achiziţionării necesarului de vagoane noi 
tip AVA 200 CF 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

22  Anexa 3/24/22 Ministerul Transporturilor 
Cod 24.84.01.071007. 
Fişa obiectivului:  
Magistrala V – Metrou Etapa I-A Drumul 

Alocarea sumei de 11.480 mii lei de la bugetul de 
stat pentru începerea lucrărilor în anul 2008 la 
Magistrala V de metrou Drumul Taberei-
Universitate (coloana 5 – „propuneri 2008”) 

Asigurarea unei legături dintre cartierul 
Drumul Taberei (peste 35.000 de 
locuitori) cu zona centrală şi 
decongestionarea transportului de 
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Taberei-Universitate 
Pag. 139-140 
(pag. 487-488) 

Amendament propus de: 
Deputat Mircea Ciopraga - PNL 

suprafaţă 
 
Sursă de finanţare: prin diminuarea 
corespunzătoare a sumei de 100.000 mii 
lei prevăzută la Fişa obiectivului de 
investiţii „Centura ocolitoare a Clujului” 
(Cod 24.84.01.052006), pag. 66 (414) 
 

23  Anexa 3/24/22 Ministerul Transporturilor 
Cod 24.84.01.2007b 
Fişa obiectivului:   
b) cheltuieli pentru dotări independente 
Pag. 149-150 
(pag. 497-498) 

Suplimentarea sumei de la bugetul de stat propuse 
iniţial de 333.172 mii lei cu 22.230 mii lei 
(coloana 5 – „propuneri 2008”, pct.1.4), pentru 
dotări independente ( noi trenuri de metrou) 
 
Amendament propus de: 
Deputat Mircea Ciopraga - PNL 

Necesitatea continuării şi în anul 2008 a 
acţiunii de modernizare a trenurilor de 
metrou 
 
Sursă de finanţare: prin diminuarea 
corespunzătoare a sumei de 100.000 mii 
lei prevăzută la Fişa obiectivului de 
investiţii „Centura ocolitoare a Clujului” 
(Cod 24.84.01.052006), pag. 66 (414) 
 

24  Anexa 3/24/22 Ministerul Transporturilor 
Anexa 3/24/22 
Cod 24.84.01.2007 b) 
Cheltuieli pentru dotări independente 
Pag.149 – 150 
      (497 – 498) 
Text iniţial al notei din partea finală a fişei 
Din acestea suma de 119.900 mii lei se 
utilizează pentru achiziţionarea de vagoane noi 
tip AVA 200 CF 

Modificarea textului notei din partea finală a fişei 
obiectivului de la pag.150 (498) 
 
 
 
 
Text amendat al notei 
Suma de 321.902 mii lei se utilizează pentru 
- dotarea cu 35 vagoane AVA 200 pentru 
transportul feroviar public de călători; 
- modernizarea a 38 vagoane din compunerea 
trenurilor intercity, rapide şi accelerate; 
- modernizarea a 48 locomotive electrice; 
- dotarea cu 12 rame electrice pentru scurt 
parcurs. 
 

Fundamentarea sumei de 321.902 mii lei 
s-a realizat de către Ministerul 
Transporturilor pe baza unei 
documentaţii care precizează explicit 
obiectivele menţionate în propunerea de 
amendare. 
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Amendament propus de: 
Deputat Ioan Bivolaru – PSD 
 

25  Anexa 3/24 Ministerul Transporturilor 
Anexa 3/24/22 
Cod 24.84.01.2007 d) 
Pag.155 -156 
      (503 – 504) 
Cheltuieli cu intervenţiile pentru înlăturarea 
efectelor produse de calamităţi naturale 
 

Începerea lucrărilor la varianta de ocolire a 
municipiului Tecuci (DN 24 – DN 25), distrusă 
ca urmare a inundaţiilor cu prevederea unei sume 
de 20 milioane lei 
 
Amendament propus de: 
Deputat Constantin Petrea - PD                               
 

Ca urmare a inundaţiilor, infrastructura 
rutieră din zona municipiului Tecuci a 
fost distrusă. 
Varianta de ocolire are studiu de 
fezabilitate. 
Sursa de finanţare: Prin redistribuirea 
fondurilor la bugetul de stat prevăzute la 
acest obiectiv (coloana 5). 

26  Ministerul Transporturilor 
Introducerea în cadrul Anexei nr. 3/24/22 a unui 
nou program de investiţii, după cum urmează: 

Anexa nr. 3/24/22         

Capitol  84.01 Transporturi 

Fişa obiectivului de investiţii : Ocolitoarea 
mare a municipiului Braşov 
 

PROPUNERI 2008 

55.000 
 
Amendament propus de: 
Dep.Constantin Niţă – P.S.D. 
Dep.Titus Corlăţean – P.S.D. 
Sen.Otilian Neagoe – P.S.D 
 

Pentru cofinanţarea lucrărilor la 
ocolitoarea municipiului Braşov şi 
finanţarea lucrărilor la drumurile de 
încărcare şi descărcare din ocolitoare 
este necesară suma de 165.000 mii lei, 
defalcată pe parcursul a 3 ani. Necesarul 
pentru 2008 este de 55.000 mii lei 

Suma de 55.000 mii lei urmează a fi 
preluată prin redistribuire.  

 

27  Ministerul Transporturilor 
Introducerea în cadrul Anexei nr. 3/24/22 a unui 
nou program de investiţii, după cum urmează: 

Anexa nr. 3/24/22         

Capitol  84.01 Transporturi 

Fişa obiectivului de investiţii: Ocolitoarea 
municipiului Făgăraş 
 

PROPUNERI 2008 

35.000 
 
Amendament propus de: 
Dep.Constantin Niţă – P.S.D. 
Dep.Titus Corlăţean – P.S.D. 
Sen.Otilian Neagoe – P.S.D 
 

Pentru cofinanţarea lucrărilor la 
ocolitoarea municipiului Făgăraş şi 
finanţarea lucrărilor la drumurile de 
încărcare şi descărcare din ocolitoare 
este necesară suma de 105.000 mii lei, 
defalcată pe parcursul a 3 ani. Necesarul 
pentru 2008 este de 35.000 mii lei 

Suma de 35.000 mii lei urmează a fi 
preluată prin redistribuire.  
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28  Ministerul Transporturilor 

Introducerea în cadrul Anexei nr. 3/24/22 a unui 
nou program de investiţii, după cum urmează: 

Anexa nr. 3/24/22         

Capitol  84.01 Transporturi 

Fişa obiectivului de investiţii : Ocolitoarea 
municipiului Săcele 
 

PROPUNERI 2008 

35.000 
 
Amendament propus de: 
Dep.Constantin Niţă – P.S.D. 
Dep.Titus Corlăţean – P.S.D. 
Sen.Otilian Neagoe – P.S.D 
 

Pentru cofinanţarea lucrărilor la 
ocolitoarea municipiului Săcele şi 
finanţarea lucrărilor la drumurile de 
încărcare şi descărcare din ocolitoare 
este necesară suma de 105.000 mii lei, 
defalcată pe parcursul a 3 ani. Necesarul 
pentru 2008 este de 35.000 mii lei 

Suma de 35.000 mii lei urmează a fi 
preluată prin redistribuire.  

 
29  Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ, Turism 

şi Profesii Liberale 
Introducerea în cadrul Anexei nr. 3/21/20 a unui 
nou program de investiţii, după cum urmează: 

Anexa nr. 3/21/20         

Fişa programului 

Program – Îmbunătăţirea funcţionării şi 
imaginii staţiunilor turistice de interes 
naţional 

Prioritate – 1 

Parteneri – unităţile administrative în raza 
teritorială în care se află staţiunile turistice 
de interes naţional 

Descriere – programul se adresează unităţile 
administrative în raza teritorială în care se 
află staţiunile turistice de interes naţional 
pentru realizarea de investiţii în 
infrastructura respectivelor staţiiuni şi 
pentru o mai bună promovare a acestora 

Data începerii – 01.01.2008 

PROPUNERI 2008 

5.000 
 
Amendament propus de: 
Dep.Constantin Niţă – P.S.D. 
Dep.Titus Corlăţean – P.S.D. 
Sen.Otilian Neagoe – P.S.D 
 

Suma de 5.000 mii lei urmează a fi 
preluată prin redistribuire.  
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Data încheierii – 25.12.2013 

 
30  Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ, Turism 

şi Profesii Liberale 
Introducerea în cadrul Anexei nr. 3/21/20 a unui 
nou program de investiţii, după cum urmează: 

Anexa nr. 3/21/20         

Fişa programului 

Program – Optimizarea activităţilor de 
formare profesională în domeniul turismului 

Prioritate – 1 

Parteneri –  

Descriere – programul urmăreşte înfiinţarea 
şi funcţionarea unor centre de formare şi 
reconversie profesională în domeniul 
turismului, în cadrul fiecărei regiuni de 
dezvoltare  

Data începerii – 01.01.2008 

Data încheierii – 25.12.2013 
 

RPOPUNERI 2008 

25.000 
 
Amendament propus de: 
Dep.Constantin Niţă – P.S.D. 
Dep.Titus Corlăţean – P.S.D. 
Sen.Otilian Neagoe – P.S.D 
 

Suma de 25.000 mii lei urmează a fi 
preluată prin redistribuire.  

 

31  Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale 
Introducerea în cadrul Anexei nr. 3/21/20 a unui 
nou program de investiţii, după cum urmează: 

Anexa nr. 3/21/20         

Fişa programului 

Program – Promovarea turrismului rural  

Prioritate – 1 

PROPUNERI 2008 

3.000 

 
Amendament propus de: 
Dep.Constantin Niţă – P.S.D. 
Dep.Titus Corlăţean – P.S.D. 
Sen.Otilian Neagoe – P.S.D 
 

Suma de 3.000 mii lei urmează a fi 
preluată prin redistribuire.  
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Parteneri – unităţi aministrativ-teritoriale 

Descriere – programul urmăreşte înfiinţarea 
şi funcţionarea unor puncte de informare 
turistică în zonele de turism rural, urmând 
să se acopere de la buget 75% din costurile 
necesare, iar restul de 25% urmând a fi 
suportat de către unităţile administrative-
teritoriale partenere 

Data începerii – 01.01.2008 

Data încheierii – 25.12.2013 
 

32  Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale 
Introducerea în cadrul Anexei nr. 3/21/20 a unui 
nou program de investiţii, după cum urmează: 

Anexa nr. 3/21/20         

Fişa programului 

Program – Promovarea IMM-urilor  

Prioritate – 1 

Parteneri –  

Descriere – programul urmăreşte 
organizarea de târguri care să promoveze 
produsele realizate de către IMM-uri, în 
fiecare regiune de dezvoltare Data începerii – 

Data începerii – 01.01.2008 

Data încheierii – 25.12.2013 
 

PROPUNERI 2008 

4.000 

 
Amendament propus de: 
Dep.Constantin Niţă – P.S.D. 
Dep.Titus Corlăţean – P.S.D. 
Sen.Otilian Neagoe – P.S.D 
 

Suma de 4.000 mii lei urmează a fi 
preluată prin redistribuire.  

 

33  Ministerul pentru IMM-uri, Comerţ, Turism 
şi Profesii Liberale 

PROPUNERI 2008 Suma de 10.000 mii lei urmează a fi 
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Introducerea în cadrul Anexei nr. 3/21/20 a unui 
nou program de investiţii, după cum urmează: 

Anexa nr. 3/21/20         

Fişa programului 

Program – Stimularea cercetării ştiinţifice 

Prioritate – 1 

Parteneri –  

Descriere – programul urmăreşte 
dezvoltarea cercetării ştiinţifice cu 
aplicabilitate practică, urmând a constitui un 
fond de 10.000 mii lei pentru premierea 
universităţilor şi a institutelor de cercetare 
care colaborează cu IMM-uri şi reuşesc să 
breveteze minim 10 invenţii într-un an 

Data începerii – 01.01.2008 

Data încheierii – 25.12.2013 
 

10.000 

 
Amendament propus de: 
Dep.Constantin Niţă – P.S.D. 
Dep.Titus Corlăţean – P.S.D. 
Sen.Otilian Neagoe – P.S.D 
 

preluată prin redistribuire.  

 

 
 


